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 نبا لقو وكشي الو بضنب ال رخؤلا ناكو هينأب نم هنأ, كلذ ىلع هرخآ لع
 يضلاموقم

 لامتب ملو ةيناث كاطعأ ٠ اندايج طايسلاب للعت اذاو

 لزنأ مل اذا هبكرأام ىلعو ه لزانلوأت نكف لازن اوعقف

 للك الام ركنع ىسغنتففم و *'ى لما عمجن ملاملاتدفأ دقلو

 لمش ملامءرملا لوق رشاو ه مهيلع كوللا ةينبا تلخدو

 لبعالاك اهبضي سراف ءانبأ : اهلوحو لويفلاةكرعمتد,شو

 لظنحلا محشل ةفذاقمبرح « مه ًاكدب دملا قلح ىلب رستم

 نسح ىلع هلل دجلاو باتكلا مت ةماتو ناويملا باتك نم عباسلا فحصلا مث

 ماركلا هبحصو هلا ىلعو دم انديس ىلع هللا ٍلصو ماتخلا

 مد هنعهللا اذع هححصم لوشن لهجه

 هللاذومب مت دقق (دعلو ) هدعب ىل ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل.دبلعا

 ركسفلاو بئاصلا ىأرلا ىذ ةقفن ىلع ليلملا بانك لا اذه عبطهديدستو هقيفوتو هدينأأو

 اهساطنا دعب لئاضفلاموسردد#و اهساردنا دع فراعملاتافر ىحمن فناثلا

 هللا هقفو (يذوتلا ىبرثملا ىءاس ىدنفأ دمي جالا ) ةرضح

 رخاو أى هعبط نم غارفلاناكو لامعالا هذه لثل

 ١١ه ةئس روهش نه درفلا بدر

 اريثك تلدجلاو هي ردي



 (م5) ل

 هنع هللا ىضذر رمم لوف فلاخي اذهو لاق كتتنطف هللا لفأ لو هيحاصل وعدي مهم
 ىناذلا ةغبانلا لاقو هيف عقب نأ ر ردجأ كلذ لاق رشثلا فرعي ال انالف نأ هل ليق نيح

 بزال ةيرض رشلا نوب حالو « هدعلا رم : ال ريخلا نوبسحم الو
 رخ الا هللقو

 رذعف ءىس نم لاجرلا رارش هنا ةءاسالا يف ىنارذمت الو ش
 ةرارز نب دبعم نب ريم فرت ةأ ما تلاقو
 ديلابو نديلاب اور قاكو هاهم نبا رزك يس نا
 لبقم نبا لاقو اءيمج نيديلاب برضت ادقلا نال حادقلابو فيسلاب لوقت

 رجحلاب بيغلا ءارو ديلولا ملأ * 7 دنع بيجو داؤفالو

 رجأ نبا لاقو
 « دهدملا رق نزخو هداؤفو * ]

 كلذ هبشأ امو ءاوششلا نيدب ماعط نيدب ماعط وأدب مامط هدئاقل لوق ناصن قو
 لاق برضا ريسأ هيدينيبو هناباغ نه « مالنا نيطاللا ضد .ب لاقو ديرلا ديلا مامطو
 لام هاطعأو هجوزو رح تنأق تنحأ لاق طايشلاب هبرضف دس لاق ئدن وأ دي
 مو مكتب مل هرعش ن ... ذخأو همح> اذا ناباس نب رفعج ىلوم ماجملا جرف ناكو
 جرف لاق ماجحايكلمسا ام موب تاذ رفءجا/لاقف لوضفلا نم ءىث ىف ذخأي مو كرت

 9 . لق من لق يتم لف لريال ةرشحم ينك اللف كنينك انو لا ١
 دنع لكأت 'ىث ىأف لاق كلذ رث أ يف لاق ج.لا تفو فرعت لهو لاق جلا دنع | 1

 ةراخ ةحا رك ادف ءاتشلا يف امأو ة ةضحم يدع ةحاب كب 208 هصلا يف امأ لاق ا ا
 ارد نم دحا لك و ةدارشلا عطاق ناكر الام هل هوو هجوزو هقتعأف ةولح :
 لاقق نوعرف وأ هرك ذ ىذلا وهو ءابقفلا هيف فات ام ىلع الا هدبشي نأ 1

 ماجحلا جرف مأ- > انأ « يماما يف جوز قارطلا اولخ

 ناك هبال احل جرف تواح يف الا فاصنالا يرنال نولود ةندلا لها أ ناك ش
 ينأي تح لوالا لوالا مدقيو ليلقلا ءاطعأنمنود ريثكتلا هاطعأ نمهملا تغتال م



 سمك لاقو ريخأتلا ءاجرالاو
 | ق1 لجل تاع اهتاخىف * اهديقم لبع اهدلقم مف

 ,يلعت ءادوق الاخ ابمعو « ةندرم نم اهونأ اهوخأ فرح

 ةراد نب ماس لاقو

 عو > ناطيخ ءادظلاف ريسلانم « مهماقر ناك يتح مه تودح

 نيثدحلا ضعن لاقو

 ماظع نحل قلخت مل نبللا نم * مهباقر ناك يتح اوبرش دقو
 ) رخال

 قانعأب دم. مل بك انملا ىلع « اهعضاو مونلاو مرماه ناك

 ترمكلا لاقو

 لكك ابخرب :نم قلأن « ونسلا ام اذا -تايدلا يفو

 لحرملا انا ميفلا اذه ن * وفادملا هل لوقي ماعل

 8 ريهز نب

 اذبأ لاقو

 رساكناأو تراثلاو-نم * راغلا برت وبيطلا

 رس الات ادق ضرالا ن « وقجاللاوحاسلاو .

 رباك دعب نم ًاربك ة « ذالخال نداعم ملأ
 رشاع ريو اشالخو * فاتناا ةمسنلاب َ

 اضل (لاقو

 بدلا ةيولعم ىلا لزناف تبشعأ ه هل نرئازلل هلودا مركب

 هلوق ىلا بهذ

 زا تيشعأ دارا ناش * لطيغ ىف هاذ ةيسانسم

 ىشعءالا لوق ىلا بهذ لوالا ىفو نيتجابسدلا نيد كرظنأ نكلو
 امباده لفاسأ اورجو « مهب تولت تاربملا اذا

 لْجلا ناكذ او ماجاك اباب اوثوك نولوب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باهصأ ناف لاف



 (م)
 نارمالا 2 ريل 0

 ناحمربو يتافالا نالت امال اهداطبصل ادحأ نوءددالو ذفنقالو الرو نولتقيال ظ
 بؤذ ىبال ةديبع وأ دشلأو اهنم ساثلا ظ

 اهرا-- ءاض- يهو روؤنلا نولك * هبولف امم نزملا ءام دوسو
 ةهانلل هب ابيبش دشنأو .

 ي  اهرخأتمرفص عاب ةادشأ نمديصيل لا
 ةمره نا , ميهاربال كلذب اههش دشنأو

 مصعلاو ”مرهللاو ضرح نم © مرورا تضخ دانا
 « ًاضيأ دشلأو )ع

 دسأ الو ديس ام سحاق « اهمءابظلا دالوأ لك الا لست
 « دشناو#»

 تحاال قلو ذ ذا ..ظتدطصافةركذكيركذ
 0 يكستدوم يف ىلامو * يداٌؤف نم ةدوأل م 5 ظ
 0 لبقم نبا لاقو ٠
 هلماع زه اذا لازع رحسأب * هصيث تققش دف ودع نم مو ٠ ظ

 بجعلاو ةءابللا ءام نم ردك اب * يدقلاةيفاص ءابهص عبطيطا و سيألةو
 بلك نم « نينارعلا مث ةفراطغ 0 ةزغأ مارك موق قر و

 ديشلأو ردك كلذ ىف ىهو ةءوذملاب نافوصوم باك هايم نه نا ١ ام بحعلاو ةءابالا
 اياهاج ناكو يلكملا فيطع نبىدمل عدم نبا .

 اعزج ىتفلا ىلع ودمي سهدلاو ه امم راهلاو لبالا ناكأ
 أمفر نم ءايثلا ىف انيك 8 تبصن ةكان سأر يف سمشلاو

 2 اعم عبتل انو زو جحلابو داع مال اطس [5 0

 انطوان 2 ؟نا *« ي-غ ينامسأ ام سياف
 رخآ ىأ اجرأو زاجحلا ل |_هأب ىلأ يأ رحملاب اطسودبأ الو لال لاف

 ( عباس  ناوبح ١١١



 00م

 5 نم وهو سو هي هيلعلا لص يبن : ظ ةميا> هندلو دف 1 1 دمار ل
 "تاكويذ ريدت موك أوة وةحراخي هللا قاخ هبشأ ىنادوسلا نأ معرف ر كب نباذعس

 ْ ااطساى ح 0 هنأ هنفرو هتذح ن « ماب هاو هلو مل اوف نع وافسأو

 5 هيلا عجرذ هحرس هئيما ذلا اذه نأو شود>ولا نم كلذ ريغو ىلاعثلاو ءابظلا هل

 عل اذهب يتدحو ركسلاب مويلا بئذلا اذه نا رك ذو ايسرف نيئالث نم

 فلأ يتح اد_سأ يرض هنأ رك ذو هللا ىلع لكوتلا نينمؤألا ريمأ ام ماق ىتلا مايالا

 نأ ا قر / اديدوم ع ولا ماظعو رقبلاو ريا داطصا يت ادويص ايلهأ راصو

 بئذلا ىف اندنع يذلاو 5 هلق هلك أذ هل دلو ىلع بثو هلك اذه دعب دسالا

 رود ايشحوالا عزتال هابر مث هئارج نم ارينص اورج ناسنا ذخأ ولو فاأي هنأ
 ْ ىبارععالا لاق كلذلو ًادسفم

 برذ كابأ نأ كابأ نف © انيف تأشنو موش تاكأ
 ةيوبع ينربخأو بررغلا بيرغ نم دسالاو يئذلا اذه تلكم ةيوبع ىح ىذلاف

 ىتح كلذك الاز نا هللاوذ ابلم# ترص' ىل ةبلك تلسرأ لاق مداخلا رساي بحاص

 . ىثرقلا نسأ اذاو لاقابولطمو ابلاطو اديصمو اديص امهم مرك أ تاقثلاق نيتيم ارخ

 فوسليفركفام اولاقو ةواللا ب>أ الا طق لجر كلنتحا ام لاقو زاجلا ىلا لحز

 ركب لاقف ةضرالا لجر مشو لاق هرطاوأخ ا 4 مججأةيرغلا يأر الا طق

 ىلع اهنف نوكرم كلا د 01 يبا ل د ا أ ىلا يمذ هم ىنزاا هللا دبع نإ

 .نوتامباوناكولذا نما تنيب 3 هللا لوسر رك ذالا 00 هللا ىلص هللا لوسر
 ةميظعلاو ةنتفلا دعب ماوءلا دنع اهرمأ فشكن اهو نيبملا باذملا ىف اوئبلام بيغلا
 امورنم ناك مث اه ى نم لجر ينربخو نا ظعأ كلذ نم ةصاخلا ىلع ناكو مهدنع

 ددحاو لك كح نيفصت هعطقف تيسلاب بض طسو برض هيأ هب أدل ا

 . ٍيضلا نيب نوشرام اونآك مهنأ ىئربخأو انكس مث راهم نم ةعاس هلايح ىلع امهنم
 بلاطلاودئاصلا ينعم ىلع بضلا لقب لرولا نأ يكحو هلت ىتحلرولا هبغليف لرولاو
 : لتقب لرولا دجوف ةيهلاو لرولا نيب شراه هنأو جرحا ي.م ىلع لتاقب بضلا نأو



 كلذ 6 انتو كك .الجدو اهرب لع دوال ذات لطشة ه١ 2 6

 اذا بابذلا هبش ىلع كلذ يف ريزتملاف لات كلذ فيك ىردب ال لجرأ ةتس ىأر رئالا
 دد_هلاو نأشلا سيجال كإذ ىف لجملا نأو دامخسلا لوط ىف يننالا ربظ ىل: تاعقس
 ةديبع وأ دشنأو ةوقلا نم ىند ءىدل سبا ام كلذ ىف لروال نأ ىو روغصملا يف

 « سبح اذا سيح لواو سود وهو « للفلا ربا مظع ىف
 روحبلا كلت ىفو لويخ ل يناا ىف نوك.و لاق حاسنلا لك اءالاسرف ديءسنب و رمت ىأق
 طسو ىفحاس.تللال و اميرذ الكأ حاس لك أت ىهو ربا لويخ لهم ناحلخلا كل ينءل

 عولطل نذ وا رحلأ سرفو لافةممرشلا نم هند هايد م ىل الا ربظن ناطلس ءالل

 لينلا نأ اوذرع ل-جرال كلت 0 رس لغأ دو تي ءطورإ ليتل ١

 يفر اذا اهب شنو عرز] ىعر امر سرفلا اهو ناكملا تالذ ىلاهعول ىف ىلا

 يعريف هاصقأ ن ه هلك أب لك أين أدب لك ايام ردش هن« زر هنكلو هيلا عرزلا ىتدأ :

 تبذيف هيف يعرب ىذلا ناكلا ف٠ ءاق مث ىرلا دعب ءاملا نم برش اعرو لينلا ىلاالبةم

 اواصأ اذاو اولاقتوتاا رجش هفرذنءتبنوف هقرذنو توتلا لك أت اندنع ريطاارأذيأأ .

 اذه ىلع دزي لو توببلا ىف مماببصو مهئاسن عم هوبر اريغص اولف يلع هذه ن
 ةشدحلا نم سابو ةيونلاو لاق ةدعلا عجو نم ءافش هنانسأ .نم نس واو مدكلا

 عر 6 اتا نوما .طملا يا رابريغ ةيةيلاورألا

 بئذلا دئاصم نم ناسنالا نوكي امتاو لاق ةلهلا هذه هب 1 ةاص سرع تان. مول
 4>و برضلو هعوجو ضرالا هحو شخ كلذ كنع هناف ءاحات ضرالاو هيفل اذا ْ

 لالس سرافلا هحو كيرصاذا هرابغو ماثلا نلاقدو لاق الحار وأ نك اسر ضرالا ْ

 ابضع اعرو هبادلا نطل عر ىأر اذاف هرب ريحتو ىخرتساو

 سرافلا نوكي نأ الا ءاش تنك هلك أند كارح الو هعرضصف سرافلا لع ضبقيف

 ك'خيح هعدبالو ةزافلا عطشو ريسب كلذ فوهو حال لاب كلذ دع ؛ءاع دشيف رهام ابر

 ينادوسلا ناد لهأ نم هبقفاأ ىدبءا ىمملا نأ هيوبع معزو هيلع رغنلا نم نكت

 0ص



 .نء هنال هيبثتاا ىلع هنولوقن 'ى : وه ان قرق هب عع 1212111003

 ةبللاو سأرلاةباص ةيملا تناكل نورقلا سذج نم ناكولو فورضنلاو دلإلا سج
 0 ح السو باصأ هسأرف لرَف هل يف لك نال هلتةم وه س1 اعل ءىث 2

 سؤرلا ىف نورةلا تاوذل وهو عواصم الو فلن ريغ ديتع حال س نورقلاو 3 ]

 لوقتو هباثو هبلخع دسالا ن٠ هنرق قئوأ سوما لاو هتربج ىف نرق ندكر كالو
 تولاطو دوواد نأش ىف ةءآلا تررظو نورةتاذ ةرش ىلع نيفرس 'ىحب سوما

 اها برحلا تناك اهنم ىتلا بور لا ىف قوبلاو نرف نم دوبيلاروبشو نرةلأ ىف
 بقاعيلا ف راشن لاقو 'يث ىلا فاضي 'ىثلك قورااو قرر لجرلا ىح و انرق نآك

 بررالا نم اقور بودنلا هبقعأ

 ةدايم نبا لاقو قور وبأو قور برءلأ فو

 ري_خ هل ناد هل بقو * لثاو نم ناقوراا هل ناد

 . ليخسلا نورتو مالكلا لرقو نسف ل ذرتو ىحضلا نرق لاو باغنو ركب ناقوراا

 8 "سانجالاو نورق اباك برمتءا اةريأو٠ ءافاطلاقوذع فار امأ ولخلاقودءفار امآو

 يف ماع احالا نا مج لَحنلا نوكي دقو اءووك ذلا ىف اورق نوكد نورقاامل
 ءابظلا نورتو تنسأ اذا ءابظلا نورق بعشن دقو طابنسلا ُ نوكي د ةر لاجرلا
 امها ذقلا قوبوتاولاو حالسلا ىفلاعوالا ودعت اماو 0 دادش ش-ولا ردو

 نركيدقو نيتنثا نيتلثا نوكن نا نورقلا لعب فاغالاو نورقلا ىلع لايجلا ىلاعأ نم
 رو نورذلاب دسالا نم اهدال داو انشا عن : سيماوإ+لاو ةدع نورق مث دكا نضعل

 نررةلابا- فيطن ىتلا 3 ءوصانقلا بالك نم اهدالوأو اي عنك شح حولا

 حامرطلا لاق
 مازرما ريغ مالسالا لسن « اف اهالط عبسلا لك أ

 نيليم نم رثك أ تبأرف لابجاا فورط يف ناسارخ نم تابقأ راحسونلا نبا لافو
 ىراكملا تلأسنأ ىلا كلذ يترطضاف لجرأ ةتس رثأ ضرالا نم ةريثك عضاوم يف
 و-# يهذت وأ متر 8 ىهو ةريزي1لا يكرب جملا نامز يف رك ذلا ريزنملا نأ مزأ



/ 

 2 اا ف

 يف ءاتيكر ناسفالاو مايقلا تدارأ نا اهاسعو ابلك مثار كلذكو ا 0
 , قلما هباشن نودبرب رئاطلاو ريعبلاب هيدشنلا ىلع ةماعنلل كأ :راقأ دور ةودطب

 رونلاو شكلا هبشإ سودءاملا نا ىلع سامواك سوءاجال نولوقو ةدالولا ىلع ال 1
 نأضلاو رقبلا نال نأضلاب س.ءاوملا هبش ىل» سامو ةرشواك نال ةدالولا ىلعالا 0
 ثيالاب وهو رفلا ىف ىذلا هبشب ال ةفارزلا يف ىذلا سيلفتلاو حالا امه م 0 3

 برالل عيا حمست نا ن 5 دق دبغلانم هجولا اذه نم هن قحأ فضلا ا هبشأ 3 3

 ىف ,ادرولاك ماهلا مانعا ريطلا كلذكو ةرهلاو بلعثلا كلذكو ئذال ةنلكلاو 0

 نم لغبلاو سرفلاو ةكهرلاو نوذربلاو رجملا نيب نم ىربشلاكو مامللاو ناشرولاو ظ : :

 ةكرأب هتقورط نوك. د نا دب ال لججلاو ةرذللا ىلع لبخلا كورب امأف راهلاو ةك«رلا نإ
 رفاخلاو فلظلا كلذكو ةمئق حقالتنو دفان امناعابسلاو لمجال ةرْلا كربت فيكف
 حفالتبو دفاستب امنا هلك ريدطلاو ىلا نانطبت حاس و ناسنالاو فأغاو بالا و

 احفلأ امرف جبقلاو لجملا قازب بارغلا نا اومتزو ةمئق ىهو فاخ نم هاتسالاب

 امآو ةفطنلا ءاقلا عضاوم ىف الا ةدالولا نوك.: الو حبرلا ةوالعىلع اناك اذا ثانالا

 فقع ىننالا بنج ىلا رك ذلا حبس اذاف يمثالا ركذلا ةضراعم موق نباب دقف ةكوسلا ظ

 ريغزومي ال حيقلتلا نوكي ثيح ةدالولا نوكستف نا ايما ىايف الذ تفقعو هبنذ ٠

 وفك عبر نم تحتل م للا ناو للاب للا اوهيشاخفرك لا ينه ناسقن
 لاق ماو نورقلا نيب ام 6 نع قرشلا لث سو حببرلا ت“ 9 اذا لاخنلا 1 5-5

 ىذ لام وف ضالل يه ىتلا مدقلاو باخلاو نئربلاو رفالا نم ليثلاو نيالا 15 ١

 لاقو ردنكسالا هنا مهضمب معزبو نآرفلا ىف روك ذملا كلا نيئرقلا اذ هنمنا نرفلا ٠>

 دصرص ثيلو ىرخالل رسنااو © هنيت لحجر تح رونو لجر

 نرةلاوةمأ دعب ةماذرقلاو قرع نم نرآ لاقب اك مد نه نرذو هنرق ىلع هبرض لاقو
 ىافالاو تابلا يفو نورقلإ تاوذ نم ليفلاو ةإةعلاب هبشي ءاسنلا جورف نمعإ ىشإ 7
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 ١ ع دقو زمللاو نأضلا فاظلا نمو لام انأ ددع يفو بنذلا لوط يف سيماوملاو

 ” نمو ليقلا نم لفآ كلذو رعشب نأ لبق 3 هيقان اهمأ الا حنالثو دفاست امهنيب

 ىفو نورقلا يف نأضال ةقفاوم ىهو ادبأ ةيلهأ ىهو سيماوجلاو ىلهالا رقبلا فاظلا
 ىف زهلا قفاونو مانسلاو فوصلا يف نأضلا فلاختو شركحلاو ةرجلاو بانلا مدع

 رقبلاو ربشأ ةسنل عضأ متقلا نال لحل ىف مل عيجج فلاخمو ماسلا 0

 نم نورك ديام الا كلذ ريغ ىف 1 ركأ ةمشن ل نيش ا ةفبنلا ىفدأرملا - 3

 نيفاهدلا ليل ف كلذ رثك أو ءاسنلا ضعب ىف اناك ا ىرامماف لهاكلا وتنو بهغلا

 ظ #2 ةنارزلا ف لوقلا »

 كنلب واكرتش ةيسرافلاب يمس يهو اولاق طقف ةءونلأ ضرأ ىف نوكت ةفارزلاو اولاق
 دلو ةفارزلا نا اومزف عبضلا وه كنلبو لما رتشاو رقبلا وهوناكال ةرقب يندب هناك

 كل ذك الا ناك ام فلظ هلام موكيو 3 موكب لمجا نا متمعز ولف لما نو رمل
 يه ىثثالاو رْذلا وه لحنلا اولمجولف رعأ رفاحلاو فملاو بلخملا سانجأ ىف ةدفاسسماو
 ناسنالا موكب دقو ابحقلي ىتأذوكركذ و لك سيلو مهولا ىف برقأ ك كلذ ناك ةقانلا

 مثلا موكي ىعارلا ناو ةدفاسأا ىف اتفأ اممقالت نوكي الو اعيمج امهنم ةوبشب ةبادلا

 يمت-ثا ارك ذ امم نا ةدحاوذ فرعي ال ام اوءدا برض نم م رظناو معلا ربغو

 عستنال رولا ماحرا نا ةثلاثلاو حقلأ نا ةيناثلا مث عابسلا بعصأ نم وهو يثثأ اعبس
 اولا ةيرملا سالقل ماعرا عم دقو فاطل مولباو ماظع مروع اولاق لبالا دالوال

 0 رغلا نوكي نأ زال عبس هنأ الولو تارابجل هذه“ يجتف نامرت

 ىف ةريثك باودو شوحوو عابس عمتج ةيونلا دالب ىلاعأ يفو اولاق كلذل امماحرأ

 'يديف عنتعام عنتعو حقلبام اهنم حقايف كانه دفاستتفهابملا مث مارش ىل ظرفلاة رام

 مخ ةفاززالو ةفارزلا ابنم ردقلاو لك_شلاو ةروصلا فلت# ريثك قاخ كلذ نم

 اتناك رقبللانسالاو ىلظال بنذلاو لبالل نرقلاو فالظالاو رمنال دلجلاو لْمجا
 ظ ل-,ج ىلع لدب لوذلا اذهو مئارتللا كالا 1ك ل ىظو رم اهماك دقف ةفان فى

 أمئاو ناتبكر اهباجرا سبلو اهرخاوأ ىلا“ ةينحنم نيلجرلا ةل_وط ةفارزلاو ديدش



 3 موبلا كلم عيجد ,دفنلاو باتملاو ةطشملاويزأأو خيصلاو 22 ملا 1
 لفي نأ نيعمطنأ ,ظعأ ليفلا ربا لمحت نأ ىبر تاأس نا همأ اي تلاق مث الود اهنع

 اهلع تلأس امنأ ترك ذف ىنأ ةلأساا هذه نع تلأس دق ةيثب ىأ مالا تلاق كلذ

 عسوأ ل |.فلأ ة ان 4 لبستولتعأ لبا و هلأ و ١. لءج نا هللا نا ة ةيل يأ تااقا مأواممأ

 تاس ناف همأاب تلاق م : لوح تاكل لاق لوالا مالا ىلا هلك مالا دوعيف مفعأو ١

 لمفب نأ 0 أ هماوك؟ ًاددع ريصيف ةغ مظعأ ليفلا ربا لسعجي نأ ىفد

 امنأو اهنع ابمأ تاأس اهمأ ترك ذف ىمأ ةلئسملا هذه نع تلأس دق ةيذب ىأ تلاق

 كلذ هبلثست ال نكلو ةياع 7 امم ةماغ دش كلوز لع نأ هللا ىل- ة هيل ىأ تلاق

 سنتا ةللغ يف هل عج نأ ىلأ تاأس ناف همأاب تلاق كتدغ ف ديزب نأ هلائس ىدح

 ترك ذه ىأ ةلئسملا هذه لثم نع تلأس دق ةينب يأ تلاق كلذ لف نأ نيممطلا
 تلاق اسين هلممي ىتح ستلا ةملغ يف هلم نأ زوال تلاق اهناو اهمأ اهنع تلأس اهمأ
 ةينب تلاق كلذ لعفب نأ نيممطتأ ؟زغع ىبلمحو اسيت هل. نأ ىبر تلأس ناف همأ اي
 ةلئسملا هذه نع ابل تل اهمأ تراز اهنأ ترك ذف يعأ ةلئدملا هذه نع تلأس دف

 اند ذو يموب نأ كاشأ امو ةرخآألا نم موي لوأو ايندلا نم مويرخآ يفإ
 ةلدملاب ابمفدو ةذإاا فيوسن يف اهانعم ثنام ىتح امايأ الا ثبلت ٍض

 مد( فلظلا باب جه

 هبشأ زعملاب يهو فالظا تاذ ىشثحولا رقبلاو سانجأ زمملاو. زعم يهو ءايلتلا ضو
 تاوذ تناك ناو ءابظلا نيبو اها» سيلو اجاءذ ىمست كللذ ينو ىل_هالا رقبلاب امم
 مدع ىفو رعشلا يف اهشت يهو حقالت الو دفا: فالظأو نورفقو شوركو ةرج
 فيك يردأ ال اباك تايابج لبالاو روءانلاو لتبتلاو لعولا فلظلا نو مانسلا

 ىَبنلو نورت "الو ةرخالو سرك ل لو ريزانللا فاظلا نمو اهب حنالتااو دفاستلا

 بانلاب فلاخلا وه لاقيف قشنمب هفلظ سيل امريزانملا يفو فاظلا يف الا ةقفاوم أه ٠

 رقبلا فلاخيو ىنذلا رصقو رعشلاب ءابظلاو رقرلاو زملا لك اشنو اهاك ءايشالا ردقتو
- 



 1 1 ان هلأ ملا يف شيمي ىذلا كممسلاك م 1 مغ كنوأو

 رب رج لاقو ةكمس هتسأ يف تسد ةبرض هنلتف ان را

 مورلاو نزلا نيبةبارق الا * بن ن٠ ليءامساو مت نيب ام
 و. ه امنا مورلاو ةبااةصلا نيب ىلضش ال اربرج نأ هل ليف دمبأ ةبلاقصلا برطق لاقف

 كلذ نوكي ال برعاا لوةتو#نونلاو بضلا نيب فاؤإ ىت>* ثيمكلا لوق ىن.» ىلع

 تيكلا لاقو ةيارس مامتلاو ةيلبج يورالا نال مامنلاو ىورالا نيب عمج ىت>

 أنبأ ىببرب' نأ بجعإو « بضو ةعدفض نيب فاؤإ

 سعاشلا لوف اذه نم دعاأو لوالا هانم وه اذهو

 .« رآنلاو جاثلا نيب فلؤإ ىتح *
 يقاديفلا كلذب ىنثدح و لاق ىماقولا مث ىئالعلا ناهربلا وبأ لاق ينيدلا نشا وبأ لاقو

 ليفلا ربأ لثم يجوز ربأ ناكنا همأاي اهفافز ةليل امءال ةءراج تلاق لاق ىماقولا نغ

 قا ةلكسملا هذه نع تلأس دق ةيلب يأ مالا تاأقذ لاق هَ عفتنا ىتح لادحأ 51

 ليفلا ةأرما لثه هللا كلمحي نأ الا زو ال تلاتف ا«أ اهنع تلأس اهنأ ترك ذف

 ةأرما لثم ىنامح نأ ىبر تاس نا يناف همأاي اهمال تلاق مث الوح تتكسف لاق

 ترك ذف ىمأ ةلئسملا هذه نع تلأس د ةيذب اب تلاق كلذ لعفي نا يعمطٌأ ليفلا
 ءاسن لدثم لاجرلا ءاسن عيمج هللا لس نأ الا زوحي ال تلاقف اهمأ اهنع تلأس اهنا
  لاجرلا عيج ءاسن لحي نأ ىبد تاس ناذ تلاق من ال وح امنع تنكسف لاق ةليفلا

 هد_ه ىل-ث٠ نع تلاس دف ةشاي كلاق كلذ لعش نا ىيطنا ةليفلا ءاسن لغم

 لاحر عيج لا لج نأ الأ زوج ال كلامذ أهمع 5 ا امنأ تارك ذف ىنأ

 نأ ىبر تلأس ناف تلاق مئالوح امنع تنكسف لاق ليلا ءاسن لاجر لم ءاسنلا
 تلاق كلذ لعش نأ نيندطلا ةلفلا ءاسن لاجر عيمج ل-ثم ءاسنلا لاجر عيمج لمح

 تلاق امماو اهنع ابمأ تلأس اهنأ ت 0 هذه نع تلأس دق ةيئاي
 ةذلاا نم امد مظع عم ليفلا ةأيما دحين مل ةليف سانلا عيبج لج ناهللا نا ةيذب اي

 ليبقلاو مشلا ةذل كنع ب بهذا ” م ةذللا ن « كجوز عم مويلا تنأ ندي ام لثءالا



 ةلارهإ
 2 سى[ ا 222525222 2275

 لبقم نبا لاقو

 هلهاوص أبتقعصأ ىتشو ىدارف « هنابل تحن رضحلا تارعبلا ىرت
 بابا اذه ريغيف دشنأو

 ريصن ءاضقلاب ىلا رك ثِيو « لئاو نابي_شنيب ضافل ىتاو .
 دشنأو نيتيلا نيذه 3 5 اذه سبلو

 لوة.ءاضلا ناك اك اوسيل « ةطبغ ىف هلهأو ءاضلا يس

 لوبنو ابةوف أرخت مويلاف * مهسؤر قوف نابذلا أرخن 5
 لاقق اهءانب ضرب مث هالوم ليف اهانب ناكو هراد دايز لخد لاق لاق نسا وأ لاقو
 ديدش دايز ىلوم ليف ناكو رحبلا ىف ليفو ليف نط! ىف اهتيل لاقف هودح رئاليفاوعدا

 انل اودهأ ريمالا هللا حلصأ ليف لاقف شحو رام دايز ىلا مظل ىدهأو ةنكذلا

 لوالا دايز لاقذ اربع ىند أربا ان اودهأ لاق كليو لوشن 'ىث يأ لاقف شهو راه

 يعاشلا لوق ىلا بهذو يننالا ليفلا موثيعلا لوشن كلام ونأ ناكو لثدأ

 8م وئيعلا أهفخ ك_ءلاع تئطو +

 لاقو ليغاا تافص نم موثيءلا نا ىلع ةدبع نب ةمقلع لوق لدف

 موزبم ءايلملا ىلع افر ناك *تاحر تجيهاماذا أبد عبدي

 موك ابطاس وأن م مي ءاعس تنح عبد !مافاح نه معزت اذا

 موثيع قلما ديدش لاما نم هرب "ع نب دما يع سأ امىد

 مكحلا نب نمخرلا دبع لاقو نيسنملا نيب ام دعب لثاا برض يف اورثك ًادفو
 از كونأ لاق نا ينرتو * فع كوأ لاقب نأ ضفلا
 نادالا دلو نم ليفلا 41 2 كلا نأ ديشأو

 هقل ىرمهلو هفعضل احا لأ نم ادايز لعجو هفرشأ ليفلا لسن نم ةيواعم لم
 تيكا لو كافكا نأ

 لولا هبش نمتايملا ىلع  تافطعف فابضلا تفخ امو

 راد هلأ ىنك اسو باذلا ينغم ىف مرف برع رازن دلو ناو هبال دمنأو دعلأ اذبف لاق
 ) عباس ويح-14)



 29 لازالو ا نوع ال 1و ارق تدب ةبصقن من ماأ نم لك نأ دالبل

 ةتبنابل سراف ىرق عيجج نم زاريش نا اومتزو ابنم حرخم يتح بت ريغ نم اكحاض
 دنجو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا ةئبدم تاقرط ىف فلتخاو ىشم نمو ةبيط

 لك تلخدأ ولو اهيمسي نأ عيطتسي الو دحأ ىلع ىفذن ال ةببمع ةتبنو ابيط افرع اهم
 ةك اطنا ةيدقق وزا دخلا ةيصش تانودعملا ريغو تانودعملا نم رطع لكو ةيلاغ

 مك نأ نبرحبلا لهأ عجأو ةنالث هاو نبربلا هيف ماقأ اذا دسفو ريغت دق هبد>ول

 هخرص ضيأ بو" 0 هبرش م ذي هل_هحو هضف نم نأو يحن املا مس ارم

 ةلاقث نوكت نَنلناغ ا نيب رحبلا ضع ىل معذو ىمخس بون هناك ىت> هنرع

 لذ امأو قوسلاو لكلا ىف نوكذ ىلا ةاقنلاو لبالاو رغلا لماومك لماوعو

 اهانبأر ىتلاةليفلا هذه دحأ نا ىل ميزو هجولا اذه نم تالغ اهنأو عواطتو خاسآو

 يتلا عضاوملا ىلا بابثلا هسيلغ لمحم نادنس ضرأب راصفا ناك هنأ ىأر نم رسب
 ادرار لسن ايرك ز وأ ناهام هب ثءب ىذلا ليفلا الا هءاعأ الو هيف ابلسمي

 ذل جا نم ىربام رثك أو مرك أو نأ بانلا رهوج نا الا جاع اباك ليفلا
 ةءازرلا/ كلذ فرع لبالا م اظع نموه امنا نفادملاو كافلاو لا>او بابقلا يف

 كلل راف ا[ ةردقال ولو ا ريبك رجتم جاعلاو ةساللاو

 اعاسو اجأع مكنم ربك ماعلا كح ةفوكد || لهأ ىلع هب ر خف اف سف نا

 ركب 1101 ناوغص نب دلاخ مالك نم هنإ لاو اجارخو اجا. دو

 ةبايذلارختق هيئفج يدخاب قفصيف هيذيع يقوم لعةبابذلا مقن ميركلا سرفلاو يلذحلا
 لبقم نبا لاقو ةتيم

 هلباش مدالا مأ قافص * هتفرطل هيقام قافطبما ناك

 ىمبملا لاف تومنف ةبابذلا قءصتف راما حتيصنو

 نغملا دب راتك ءاثيم لك 0 هءايذ ا 0

 يبغتلا رك « نب ةبقع لاثو

 بابذلا سأر نطل ايجوعأ © اديمب اديدح اهفرط ىربو



 0 00 ٠
 2 لى[ ظأت65ت يي 7

 اف كلذ ىف هل نول !اتميو هلثم اليف هيلع نوزع ممأف شحولا نم هومطتفا ام نان دح ىف

 ىذ لك ىم نبلا وبف هيلع هيك ار مادام وهو لاق نال دق كلذ دعب هيودجام رك 5 7

 ابعاوق ميداقم اودش اذاف هنع هلوزن دنع ةيوعص اهضعبل ن نكلو ةعاط نسحأو عبرأ

 آم لواف هر. :نيقلتو اني سأأت ابن وعص ىلع ىهو لاق تنال ايوف دش لابحلاب

 0 قوش ويف سملا قدساماف هل دعت ذإَ الكف هفرع اذاف كلملل دوجسلا لعب

 اهادواعي ل تحفل اذا ىنالا نال الع اذا ءاوس لْمجاَو وهو نا ويملا عيج كلذ

 21 ليفلا هكراش دقو لباس 8 بارغلل

 ىرحت وهو لاحرلاو ءاسنلا كلذ كو نمسلا ىف ةيراقتم اهروك ذو ةليفلا ثاناو رخأ

 درجأ ناك ناف دربلا ىف هعزج دب كلذإف دإإلا درجأ وبف فيرلا ىف أشنو عابطلا

 نالف ءاحو م ليفلاو نشيل ليفلا كلما ٠ ند اويلط مثيداحأ ىف موق اف دلجلا :

 لقأ الو دس الو دصقأ موفر 1 نب ررحبلا نم لجو يتربخ أو دوس الا ١

 كلذ دنع 3 أو هيلع اف هم>وأف البف برض الايف نأنوكشإ مه دجأ ملاقهنمافلكت

 دارأالو بلاطيو دق يذلا ناويملا نم هناف كلان ثيح منتال اولاقو هوفوخو هون

 مانو عارذ رادقعهنع نعت مث هقاثو ركح أو ةرحش لصأ يلا هدش ةلئافلا سئاسلا كلذ

 ىتح هفرط ىلع ءيطوف احو رطم ناك انمصغ هموط رف ليفلا لواننذ ةج ساسلا كالذلو

 هءوطرخم اهاول مث يدنبلا ةمج ىلع فرطلا كلذ عضوف هموطرخم هذخأ مث ثعشن

 ةطبخ هطرغ هيلجر توه اذاف يدنبلا بذج تدقنناو هن تكشت اهنأ نظاف ٠

 ةد.كموةفرعم ليفلاب كاذك ف هجرخم لصأ ىف اقح ثيداناكن اف بيف هسفن تناك
 هفوالا باودلا نم هرب 35 لود ةلدزلأ 52 لوفلا اولوغ : مها الطاب ناك ناو :

 نم نمذ ىف ةتثربح ند لوسلإ ىذلا قرعلاو لاق هه قيابو هيلع لمت ام مدنع

 ةئارأ ن نأ | 1 لوو هدالب ريغ 00 ايإ ةيبط 3 كل_ىلآا عراضلا نامزلا

 أونره قارعلاب عيفالا ىونلا خرا وددجو اذا سأنلا ناو ةندأاب ناك اذا ةليضف بيطلا ]

 كالت بيطل اماهلا ك كلذ أ ب نو« ىتلا >2 نوال ةندلا لهأ قل نك

 يف بتتو رئازملا كلت باقو جئارلاو نيصلا لصح دق نع تيرا مزوةل
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 لاق نيتي كنع لوفأ ىناذ ساون وبأ لاق لاق لاح ىلع دبالا نم ادب كل ىرن الذ انلث

 | لاف امهماه

 هبرضنءج رايعأ رونأ « هبوال ادب امل هنأك
 نه وجرت امو لاق امبلحتنا ىس.ذ امممعدنالذأ ىلع ىلامربه ساون ينال ىمازخلا لاق

 ىتدحو ًاثيش هيف لفأ ل نا ليفاا دنع ىرذع اف هل وهرغ تبأر دق لاق برضلا اذه
 ىدنسلا ديري ىص لبقأت ةلرفاا هذه نه ليذ ربظ ىلع نيلايفلا تيأر لاق ىل قيدص
 مالفلا اهيكر يت> ءاوملا يف امفار هديدف هلك مث فاوذ ةيدنبلا ليفلا كف بك ارلا

 فالخأ ةملدأ سبماو او رقبالو يدلأ دب ىلخأو هدب ىدنساا دم ىت>ودب , مفر من

 لجرلاو ةأرءالو نطبلا رخاو» ىف ةعرأ ةفانالو نافاخ ةاشالو امنوطب رخؤ٠ يف

 ةينام رونسالو ليفلا ىلا هتنرق اذا ادج رذصي لبغلا ىدنو ردصلا ىف نايدُ ليفلاو
 ةعنرأاهمطل ىف دبمنالو ءابطالا ةريثك ةريزئخااو اهناطل ميج يف ةباكلا كلذكو ءابطأ

 رجحلاو ةكمرلاو ناسنالاو ةرقبلاو امد رادقم نع نارغصإال نايبط ةأرمللو ءابطأ
 كلذ ىف عابسلاو فالخا فاظاا نمو ءابطأ رفاملا نءاهنأ الا ءاوس كالذ ىف
 هتيصخو هندب رادقم نع رغصي ليفلا لوهرغ قطاملا ب>اص لاقو ءاوس رفاوحلاو

 ءالا باتك بحاص ىدنبلا مزو دافسلا عيرس نوكي كاذلو ىرتال هتياكب ةقحال
 تامل بداصل 1 يلا ربا اه ا لفلار .اروبالا رظعأ نأ

 بأ كلذو دار د هقذع رص 5و دن هءدحو قطنملا “4 :ك يف

 ترا همأ نطل نم يل فيكو هل ةدم رادقم الو معسل ىف رظاد و هيفام
 تذفأ لاقال ءادللا ض. لاقو لاق درفتو دفن ىهو لا ماؤنلا دلتال ةليغلاو نان.-الا
 خفنلا نأ الا ال 2 نجا عا نم لقا ايضارمأو لاق مى 1 زوجي ام الا تدرذ ذأ الو

 اذا امسالو كلذ نم اهفارصأ ا اديدش ىذأ امذؤلو ريك ال ضرع حايرلاو

 ةليصسو قداطتسا اهماصأ اذاو لاق ةراعنلا د تملتسا ارو لاق هندواءذ ةثم ترثك |
 نأ, كلذ دنع لامتف ربسنا اهارتعا اهوبمتأ اذاو لوسغلا شيشحلا تفاعو راملا امل
 ناكو ليفلا ب بسمعيمإ اذاو لاق امرذ ارث ترزا برش اههعو ترز فات 8 كدت

 "ي



 رثك الو لازرلا هثروب دافسلا ةرثك نال هل نمسأ نوكيف هل ةجوزال لمرأ هلم السمرأ اعيد ترب ذرج وأ « البحس ايبظ داطصا نأ بحأ
 لاق ثءعوس ملل للك ا نيح ةبحاص يللا ىعا ادهو هتان ةدش ند الإ هداؤس

 مسنلاب ىرذي دفاسلا لرولاك »* مرفأ ندو تثتوع نم هتلك |

 نودجياماريثك مهنالو جنشت«لضع نال هيفزوبغ ريال مهو بضلا جلهبشي لو ولانال
 زوح ام دافسلا ىف لروالو هل 2-7 كالذو ني_ باذ هلو ىعافالاو تالا هفوج يف

 براشل هأرن بيعهب نأ اف #« هبو# نع ادقلا جيرلا مس يفأ

 نم عنو باتكلل ملأ ناكل اهبيرغو راعشالا هذه ىناعم ك] ترسف ل( رعأ انأو
 وجم رعاشلا لاق لاط اذا باتكلل سانلا ةلالم فرعأ ىنكلو باونالا هده أرق
 ظ باك م هأرت نم

 سين ينع امنا هنأ عزف ىلا عالا نبا اماف دفاس هلءج يت> ابلك هلعج ْنَأ ضر رض دفاس رقعأ لاصوأ ن4 9 # أممملع ريعش ىواش رع ءاذ
 هبال نغمأ يد َط نم ىمخلا راص اعاو اولاق درححاو أههمف ىندملا نأ ىلعو لطنأ دقو .

 هدافسو ةحيه مايأ يف هوداطصأ اذا هلك / 2 امعا روقةنقسلاو لاق جيمالو دفسال

 هعمو ساون وبأ ىلبقأ لج هأ جابرلا ملل راصف هل لك أب طاعتب دافسلا نع زجاعلا نال .
 لومرغ رصنأف ةليفلا ىلا رظن كلذ لبق ناك دقو قاخلا بيطأ ناكو ٍبناكلا ىئازملا
 اندشنأو هلوهرغ انل فصوف ةبدجلاب فصوب ليفلا لوهرُغ نأ يمازخلا معو اهنم لبف
 هيل رعشة

 ذبل اهماع قرأ ةيعح « دمسلل اذد 2 هناك

 انلن اذه ريغ تلق دن ىناف لاق ةجاح ريغ ىلع دبلا رك ذ تب رجأو تيوفأ هل انلق
 لاقئادشناف

 دبل يف عوول ليف ةيعح © 200 اخ
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 تامالعلا رثك اسعاو ثداح ناهرب كلذ ص ىت> ملا اذه ىهاذ كلذك

 نود موفل ًايبننو قفت ' يتلا بابسالا ردق ىلعو نامزلا لهأ عئابط ردن ص مظملو
 .ةفسالف وأ نيدناعم٠ ءالع وأ نيصوقنم ءايبغاو ةانع ةربابح اونوكي ناو مون

 روءالل فلالا نم ممولف ىلع مث ارئو ةئسلا تاداعلا م مولعث اموق وأ نيلات#

 نم لمتحت مهئوعدو مهتلمو مهتاحت نوكت نأ مسيبولق : كلذ ثبل عم ةبدرلا
 ظ نوكي أم رفكلا نم نا كلذ نم اهريغ لمتحي ام رثكأ باسحالاو باب_سالا

 ناو اكش نفأ نوكرام هنمو اضاقتنا ربظأو اراشتنا عرسأ باو آاو ةلئسملا دع

 كا ىلا ةجلاعملا نم جاتحم "يبث هنمو داسفلا ىلاو ضاقتننالا ىلل عيا ريصم ْنآك

 سانلا بولق ىف حدب نأ نو دقو لاملا هذه دنع ءاإملا لضافت امناو لوطأو

 تناك امبرو تاعانصلا ىف نيقفتملا نيب نوكي يذلا دساحتلاباهبش ناغْضَأو تاوا دع

 ةبوعءشلا ىأر كلذ ناك امن مالسالاب بائرا نم ةءاع ناف ةبصملا ةبج نم ةوادعلا
 ضغاأ ناو هلهأ ضخأ أائيش ضغأ اذاف لاتقلا ىلا يد ولا لادملا لوطو ىداؤلاو

 مالسالا نم خاسنب ىتح هب لقتل تالاملا لازت الف ة مر كلت ضغأ ةغالا كلت

 ليفلا ةاغ ةدش نا دنهلا 7 زيو؛فلسلا اوناكو هب تءاج يتلا يه برعلا تناك اذا

 قرعلا كلذ لمعو ةعيبطلا كلت ةيّقشو بارشلاو ماهطلا هنارحهو اميف هتماقا لوطو

 11 نع كلذ نال نيت ةمسج لع ىف ريض نأ ليغلا عنع ىذلا وه ىراسلا
 محشلا يفذغو بصعلاو ملغعلا ىف لمع هيف بعوهندب يفكلذمداق اذاو لاز لا بابسأ

 لازهلا ثروب ةدأ او سضغااو مالكلا ة سو حايصلاو تورلا عفد ناك نا ورحللا

 كلذلو تب شو تلك أو تنرحأ ةرارملا هيف تعاش اذا كلذ نع نخس ندبلانال
 ناو.للا نم سانلا شامي سيل هنأ اودعزو نمسأ مامأالاو كوبدلا نم ىصخلا راص

 نذلا عش سلف بابسأ ل-غبالو لغيلا نم رمال وطأ الو روغصملا 0 2 مم

 أصاخ ا سمأ ليوطلا رمعلا دعتو اولاق روغصتلا دافس ةرثكو لثبلا دانس ةلف ىلعالا

 , . نم رك ذلا لتغا اذاو اولاق « كلذ بابسأ نم عا.جا ابك رث ًاضيأ نظنف نابهرلا ىف
 سبأ هبل راصو كلذهيف فءاضن هداؤس رثك اذاو ا نوكي ام ثبخأ وبف ناوبملا



 ره 000 3
0 1 

 ا 2

 ا

0 

500300 00 

 وهو ىذور هلا نزرو دحاو فرحن هيف فرع ,أ لا ذاع ركذأ دحأاددم

 دلو وحبم هل رعش يف لاق ةرابع بيطأ الو احادةحا هام برطأ طق رأا بهوونأ

 لاق نأ مل هقيرعنو مهيلع هجاجتحأيف اكل

 اببذلا ماك 5كوبأ ىردعأ دقق ف كدلك بئذلا نأ [نياع مع

 0 301 سانلا كرت 1 زون لامك 00 ء 0

 ابوصلو اديعصل لدي 34 لك 5 فرط الو لصأ الى دي لا اه 0 0

 نأ اوعدا امناو نيناجم اوناك ىئذلا لك ماأ نأ وعدا سوأ نب نابهأ دلو ناكولو 23020
 سل ليفلاو هقدص هنأو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ رك ذ هدأو مهابأ مك بالا 2

 وف ليفلاو هل كسلا وه ىدنساا ناك اعرو ط' ىدنسلا كالذ عدب ملو ىدنساا ملكي 5

 ريطلا نوءلكي سأ لاو بهذ لك يف طرخلا نم يذورعلا نيزر بهذف هنع مهغتلا 0

 ىتلاّناو ىلا فانصا ع نم مبمتحم ناك ام لكو بكارأاو رينانسلاو بالكلاو مئاهبلاو :

 مالكلا ن « برذض ل مب فرقلا ملك دا ذقلا مكاو 4 ءرو مك ترخسو اهولوخ دق :

 ءاغيبلاو مالكلا ن م 0 انا نقلي هتبأر اعر كلذكو كلذ يف درقلا هميطلو 2

 هذ-هو ةيكلا ةاشلاو بدلل مبمالك كلذكو ابعت نيسبلا بارغ يف ناو هك

 ع ابسلامالك ىف م !سوهيلع هللا لص ىنلانع سانا ىور دقو يت و نقلثىتلا فانصالا

 هيأء هللا لص ينلا ن :ك-او ةمطقم فورحب تفطن !مأ ىلا اوبهذب مو ابورض لبآلاو

 روءالايف هتبطو هس>و هتسأرف نوكت نأ اماو أب اجاح هيلايحوأ نوكي نأ اما ملسو 2

 هب-و نطاب ىلع ىهاظب لدتساو هلاهالجو ابئاعمهل نيد قيفوتلا نمهللا رضح امم 220

 نب ناماس ةبج امأو أمالإ كلذ همطأ هللا نوكي نأ اماو ة>املا عضوم لك حلا

 توك نأ الف ؟ىث لك قطنمو ريطلا قط نع ةفرعملا يف هي اعو اردن ىلع هللا لصدواد

 اذم هصخ دق هللا ناك ذأ ضدا نم أبضعل ما ةم اهنع موغلا ىفاهنم موق نأ الا كلذ

 رادقأ ىلع اهردق رغ + الو اهددع راكي ل لس لا مالغاو ةلالدلا هذه هنابأو مسالا

 ثراولايف م ىلا 7 7 دواد نأ كلذ ىندأو دواد نب ناملس قوف ءاسألا لَ 2-7

 مفر أ فلختلاو ىلدعأ ثورولا نو نأ هفلختسا ىذلاو ةنيلخلاو ثرولاو 2 1
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 . ةبطاخملا تأدب مهب نبذلا برملاءالؤه ةنسسأ ىلع ةمجرتلا دعب ممالا عيملب ةبطاخملا ريصن
 أهربظ لع ناك الو طن هور 'يث نم مثالا ةعاج بحجم م فيكو مالا ميج

 ىفاو ليفلا نأ ىلعو 00 نم لمخل دبش دق دحاو لج ةروسلا هده تاز موي

 نولمأت ثيح اوناك الو سانلا ةيش نم رش رهن : يف باطما دبع الا ةيحااب امو حم

 نبذلا شرف تالاجر نم ربسملا اذهب ممس دق لجر نيلجرك سانلا ناك سان لاقو

 كلذب رقحتل مانصالاو ناثوالابذكت ةندسلات ناك 5 .ظمتلا كلذ مهسفنأ نورقح

 عيمجو ربما كلذ راكن ىلع مدقن ملو لطاب ربما ا ملع هدهنع ن 2 مل لجرو عنإتلا

 ناك ام مهنإب ناك دو اب هرج اياقبو ةعازخ ناو لزن مل ةكم نا مهل ليق تبذل شيرق
 ةهماشلاو ةيهاصملاو رادلابرفل شرفو فيش ” نيب ناك دقو مع تدبلا اوعزتنا ىت>

 ءافللناو لاومأ كلازه 2 ناك دقو يناصتو دساحم ةراحتلا يف ةاكاشملاو ةورثلاو
 هنونأي سهدلا هجو ىلع روز تببلا ناكو ماع لك يف محب نمو ةلزانلاو ناكسلاو

 ىلاعت هللا لاق اك سفنالا قشبو قيم حيف لك نم نينا ساس لك لعر !اكوو الاعر

 ناقوس اهو زالايذو ظاكع قوس برب ناكو ميلا ىوم سأنلا نم ةد أ لعجاف
 رختفملاو بواسلاو ىلاسلان و نآزو الفمالسالا ءاج يتحنيمئاق اتلاز امو نافورعم
 1 لع مراك نوع لاعلا ة 2 عئابطلا ف التخا عمد ركذلاود ندنلاو دوس اوهيلع

 و هيلع هلا يلبص ىب لا 0 9 نوقيطم مهو ةروسلا هذهقيدصنو هذغ لوف

 ص ةمرح مار ا ربشلل الو مرحال ىرار ال ناك نمث برعلأ نم نواحلاو هب 3 نكلاو

 ماك » ءالؤه سمك نب ثرامحلاو ركشبو ةعاضف ءابحإ نم ريثك و الك ميثخو اهلك

 00 ند نوفا نذلاو يراصالاو برعلا ف ناك ام ىلا اذه بسنلاو 7 ءادعأ

 ' دايعلاو مم قا ةعاضقو سيقلا دل_عو نأ ءدشو تاغتنك يوولللا 1 برعلا

 : ثوراغ ءادعأو ءاطلخ هو بعك نب ثرأ حلب ع نم ريغ :كو ماذجو خلوة ءأعو حولت

 هادحلا اهقنسلاو نرلا مثو لئاوطلاو رانوالاو رورشلا مو مص ىدسإو 1

 نم ليلحو قشذد لكل امذو لا اوطالإ عاطو ةدرعللا اب م مسايم م 1 امرامش

 نبذلا ءالؤد عيمج نم انووس | روث.لاو جوذزأاو زاجرالاو راعشالا قحيبقلاو 15



 مدبتل ةشدملا تدغنيح ناطأا ديعودج يذب ىلع كلذ ن*ى
 الو بسن الو مسأب ةقوس الو اكلم مهم هللا ا له برملا لذنو ماركا تبا
 ىو فدو هنع دبم هناشو هواخ اذاو كربو يماعت تبل ون هب اودصق اذا مه ة الا نم اهف لعجوأ مف ه رك ذقللا ةروسلاهيلا فاضأو فوروملاهمسابليفلا رك ذو تعن
 نمط دقو همسا كلذ ناكو روبج كربأ لاقو بيبح نب ليغ هلذأ مقتلا كلذ 8
 لا عير صنت كلذ لك هنود ذرحتو هنع فرص نأ ميقتسي دق اولاقف سأن كلذ يف
 ريسملاو ماقللاو ليحرلاو طملا فنع هنم دارب ام عيمجو موقتلاو بدالا عيمج لايفلا ش نع ليفلا مي تاق ليغ لوق ىنعم فرعإو برعأأ مالك مشب نأ زوجي فيكو هل
 همسا روتسلا فرد دقو ًأسخأ موفر! رهمسا يلكلا ف رمي 6 ةيدنملاب موشي دق انلق
 دق نك اذا سرفلاو راما كلذكو ن ونحلاو لفطلا كلذكو رجزلاو ءاعدلا فرعلو
 ةدإبلا كات ىلاهب ءاج ىدنه وهو ليفلا امأف ظافلالا كلت عامسو ةراشالا كا: ندوع
 نم هعامس دومت دق ناك ةيدنملاب امالك هل لاق نوكي نأ ميقتسي دف نق ةيبرعلاب بيبح كب ليغ رارسو برعلا مالك كلذ 0 مش تيك ةم ىلا هم نم جرد يس
 يئذلا قطن ىذلا نوكي دوم وكح يذلا مالكلا اذه ةيبرعلاب هتججرت نوكيف نيلايفلا
 رهول روصي نأ لسو هيلع هل للص ىبنلا ىلا : يجب محلا دوع لعجو سوأ نب نابهأل
 هناناؤمو هتاياكحو هناك ذو ليفلا نقل عم ميقتسي دفو بيبح نإ ليش ةدارا ليفلا
 دعد سيلو نألاو ةشدملا ضر يف هماقم لوطل هنم 1 هلك كلذ فارس نا
 كلذ ريغو رجانو غابو دفاو نم برعلا نم ةريغك ةعاج ةشيملا ضرأب نوكيي نأ
 غم ليفلا نم ركدتسم رادقملا اذه سيلو ليفلا مهمم كلذ عمسيف فانضألا نم
 ع ىدنملا بييطلا كنه ناكو هتفرعمو ليفلا مف نم هياع اوعمجا دق يذلا
 أرب الجر ةم ممف اولاق تدثتلاو ءاصقتسالاو ةرظأنملا دعن همالسا نآك وماللسالا
 ليفلا ىأر ول فيكف لوقب لابجلا ضعب ممسو تقاخ فيك لبالا ىلا نورظنم الفأ
 مل نيك هل لق بععأ ليفلا قاخ نا كش ال هناف هولذمأ ال هكنم لاقف موق هلذمف
 مث تاذالا عيجج لع ةجملا مهو برعلا بطاخ امئالاققريغبلا نود لثثملا هللا ةيىلاعت برستبب
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 لسو هيلع هلل ىلص ىف ونا ىلاهراذتعا ىف ريغز نب سمك لاقو
 ليلا عمسب ولام عمسأ 22 « هب ٠ موب ام اماقم .موقأ دفن

 ليون هللا صاب لوسرا نم ه هل نورك, نأ الا دعرب لظل

 ش لاذ حو ةنئيغس تاءملا يبأ ن ل 1

 لايفالاو عابسلا ىوق عم * هيف ةيربلاو ريطلا مرما

 أضنا ةيما لاقو

 اروظحلاو تاسبايلا فصعت « اهارث تارصعم لدنلا قلخ

 اروف_صعلاو ميرلاو يتشىل « ؛الاو لئانرلاو حيساملاو
 انيلعو اءلو تانايلو ه انع طغاؤنلا نم اراوصو

 او زينملاو لبماو:اعاسو ه الوقو انزاوبع ادوسأو

 بيطأ نوكلئاس ريغ اظياغ قرع قرعإ نامزلا ضم يف ليفلا ةميم نا دنملا 2

 سانلاو هتمج ىف ؤ عوبنيلا كلذ عضومو مأع لك هب رتعلا "ى * ادهو ك.ملا نم ةحار

 كاسل ةراف امل لاقتةراف حبر يهو نيياحالا ضب ىف مهوب ىف كسملا ير نودي
 ةرداص لبالا ةراف ىف برغلا لوشنو هبشأ ةيبظلا هعضت نبح فشلا وهو هب ,ِِس و

 نم تقولا كلذ ىفو نامزلا كلذ يف رفذالا كسم لا نم بيطأ قرملا كلذ 2 1 نا

 يعاراا لاق راهملاو ليللا

 20000 هقناو قلسلاب روفاجلا قف ع م ةدع لك ءارقذ ةزفامل
 رخ ناهدأو نابلاو كلسأا الا بيطال لوقت فيك ةيدبم نال تائ ىنمصالا ل |

 برضي ذرجلا مو ىف سانلا ز اعرو اولاق ةرداص لبالا ةراف نع من 1 نيف ل لاق
 سانلا ضمدو كسملا ةحئارهيشت ةحئار ةرجح ىلا ادع اذا هندن ' نمنودحي ءاونلا ىلا

 بارغلاو ىدفبلا عتضإ م لاو مهاردلاو ريئاندلا أب ض ىذلا ؤه سنحلا اذه نأ مز

 امئاو هبشأ ريغصلا فشحلاب كلو ناسا رخ نوك يتلا كلما ةرف ريغ ذرجلا نه

 تاي آلا ربك أ نم ليفلا هللا لمج دقو اولاق طببع مد نم ةن 9 و د ودخل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةوبنل اسيسأتو مالسالا ةلبغلو مارملا تنل تاناهربلا لظعأو



 هيف ىلا هيد . ماعلملا لوانانو هيا>ر ىلع ىثع اةاخ 0 لاقوه 9 لاق ابحت ترد ظ ١

 لبجلا ع نم كركو نم كلزنيو رحبلا رعق نم ا لوةنام ناك نا ل

 للك ً ' هرقل واثبش ةلماع كلذ ىلع عاجلاو ماهللا ىدنأو هد هدب ع هنمس#أ ليفلاو ظ ظ

 ريغ هفنأب هيف ىلا ماعطلا لصوبو هفنأب عركد 'ى سلو هناي يلف ذوجل قالو هيد

 زوحلا عمجتف د دعصلا م ” زوملا رع اهدالوأ مي ىلا بدلاو ليفلا :

 الف اهدالوأ ىل هب ىئرتف زوجا كلذ مطحتف ىرسلا ىلع ىنملاب برغل "انك 5
 يذل خلا نصنلا ةرحشاا ن٠ تدلأ مل اني تازن نءبش اذا ىتح كلذك لازت

 ضي ضوهيف ارياع اضناق سرافلا ىلع هب دشي مث در 1 الا نمادلا بحاص همطقن ايل

 الاعد 0 وذ نم "يث سبا قطنملا بحاصلاق ' هكتد الا ايش بصب الف الملا /

 يذلا تاباييضوللابلم لضلا ايفلا ىدبإ فرص نم لفأ تابحلا ىف هبدب فرصتو

 داعب كبر لعف فيكرت ملأ هلو لثمو لاق ليفلا باحأب 500 "ملأ هف

 هوقأت نا لبق نم توملا نون منك دقو هلوقو لظلا دم فيك كب ر ىلا رئ مأ هلوقو ظ

 وهو اذه نمرخآ بابو نيملا ةيؤر نم سيل هلك اًذَهو نوراظنن متنأو هرغأر دقف

 لوش نيك هللا تب 1 ل-جرلا لوو نوره ال مهو كي لا نورظن» مهارتو هلوق

 انح هلقع تيأر دقو ةفينح ىبأ ىأر يرب نالفو فيلا ىرب نالفو اكو اذك
 لبقم نبا لاقو

 حبصملا بيلقلا بضه ىرث ثري * بهارب ريبج ىح نم رادلا لس

 برملا لوقنو هيلا رظنب ىذلا رظاناا ماقم هنم ماق ذا هارب ورف لبحلا لبحلا لباق اذاو

 لق كرش عم لس لك نه ءىر نأ ملسو هيلع هللا ىلَص ينلا لاقو رظانتن نالف راد

 كيلا رظنف كلرمجو ءاقلت تابقتسا اذا نولوّشو ايه اران يءارتث ال لاق كلذ فيكو

 ليج لاق ةوفلاب سوماجلاو ليفلا داج فصو»و نام وأ لاقو كنيع نع ذقن لبخلا
 قرئرتاا فاصالا دإ- دما م « ابمامز دمت ارش تاع ام اذا ظ

 قراع٠ نيم سوءاجدإج نءو « اودفقاعت ةادعلا ىنم ىنت» امو

 قاور ةبب رض صالخا دعن هل » ديم ديدحلا ءام ني

 و
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 نييبنلاو بيعشو 2 دوه بكرف ريببلا امأذ روثاو سوءالا ضذبأو ءانالا
 حالسلا ل محب لاءسمأ نم لكو لسرلا نم «مزعلا لوأ كرفس رفلا امآومالسلا مهيلع

 ايش نحال كو ماو ريزعو ميرم نب ىسيع بكر : راجلا امأو رافكلا لاتقو

 نب ملس٠ ىلا يث *اًمراا ىسيع نب لضفلا رظن الو لاق « رشحلا لبق هنوم دمب هللا داما

 رزانخلا وأ هال ليفلا م رأمح ةلدبو 5 ةدعق لاق دحسأل ديرب رام ىلع ةبتق

 اذه ىفدشنأو ليفلا هبعز هنأل سوماطا ضفناو سوتاملا ةبشن هنآل روثلا لقيا

 يروحانلا مصأع ن لضفلا ليم يف لصاو انزخلا نب رفعج ىنعملا

 بذكلا باغ 8 اذو اريع بحأ « الو ناكذنم اليف غلا ضخبأ ام

 سمل نمو دج نم كلسفن تاجاح « هنقلت ول 'ىث لبقأ ليفلاو

 بكراا ىلعف وأ ولو كولا يأر « يأرل دحاو اهنم جوتن ولو

 برطلا ىف ناوسألا هلد_هب سيلو « هتبيل اي.ظعن مكربو يذغب

 هناو ةباكهلاو برطلاب يرث اك ليفلا حدمم وهو ناس حابر نإ سأوب اهندشنأ لاق
 اولاق ليفلا كللءالد وح لاب هنونذؤي "ىث * لوأنا اوميزو كولمالدود>سلا معو ب بدأ دن

 قدجأ دقو ليف فلأ هلاوءضو دقو دايعالا ضعبل مو تاذ زيوربا يرسك جرخ

 ١ تبذج يت> اشار تشر اف هل تدحس ةليفلا هب ترصن ايلف سراف يلا ع م

 امنود اف ليللاو باوالا فانصأ ميج دبشأا كلذ دبش دقو نولايفلا امطارو نجاحا

 ناكل غلا نأتي لاق ىرسك كلذ ىأر املف ةيعرلاو كلملا نيب لصغب 'ىث اهف سيلو
 ابمبف نم نورئام ردّش اهولضفو باودلا رئاس ىلاو املا اورظنا ايدنه نك<ي لو ايسراف

 مهبئاون دنعو هدالب ىف مه كلذ كف بطخلا لوط نم منزلا هترك ذام امأو“ اهمدأو

 نأش ميظمت ىف اندنأو رك ذءالام الا باودلا رادقا نو طرب ١ ال مهناعم ن كلو

 هفرط نوكسو هما هقدح ةدوجوهرظن ةحو ليفلا

 ضرفلا همزل, ليفلا نأب تننظ ه ادصاق رظنب ليفلا تيأرام اذا

 دق ينا ضرالا يفاناسنا ينأر نيخ بضال لاق نونلا نا ىلثلا يف ىلع الا دبع لاقر
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 لزنأو ةروسلا رخآ ىلا ليفلا باعصأب كبر لمف فيك رث ملأ ىلاعتو كرابن هللا لاق
 بحأ 7 أمو سو هلع هللا 2 ىنلا ىلعدرلا ىف ةياحم دكهون شارأو ءووسلا هذه

 ناك هيا الولف مرلثم هب قاعتبام ضعاو ةيذك وا جزاع هلي اورب نأ « مهبل

 هيلع عيمجا قابطا نم ير ىذلل هراكنا ودعلا عيطتسيالو زوءفادتبال امعأ م مه ركذأ

 لاق ةححلا باتك ىف هيلع |: دنا دقو هيف مالكلا رثكي باب اذبف لاقلا رخام

 اذاو تامطقمو عوطقمب لاحم ليف اذاو ذا سف ترص ادلف ديع مون تجرخ نامع وب ا
 ةحاسلاهذهلابام تلقف ديملا دهش نم ضعب تلأسف ةحاسالا مهيلع سولج لاجرب.
 ىلامو هوحن تدصقف ليفلا اذه لاقف لتلا كلذ سانلا طلتخا دق و زاكملا اذهيىف

 هيلع تمحه 'ىث لكب ىلف لفشالاةلع كلذ يف يل تناكامو هينذأ ىلا رظناا الا مه

 نب لبس كلذ يف ترك اذن ١ ىدصت ناك اهملا ىت 31 نع ال_غاش ناك هلكو هنم

 هلوق ارهو هرعش نم نيد كلذ ف دشنأو أبلثع لسا هنا ىل رك دف نوراه

 ئركفلوطنو هذارشضال يدصش ايستحم ليفلا ثنئا

 ىرك ذو ىنايسن ني برق م افلخ ترو هلذأوأ مذ
 هللا هل ءح اء مكن ال لب دع نب ركب لاقف ليفلا هللا ىزخأ ةرص لجر لاقو لاق

 'ىش ىا ىموصالل تلف يوحنا ىمحالا نادعس لاقو ةودلل اصاهرإو ةءاهاحلا ىفآنا

 لليقو مثلا لاقف ب <ءأ انندلا روءأ ىأ ليفلا ىبال ىل-فولْيقلا لاف د تلا

 ىا تسرد نب ليقع ىبال ليثو حورلا لاقف ب عءأادلا رومأ ىأ ماظنلا ميهاربال

 نايستلا لاقق بأ لاو رمأ أ 0 ليقوةظف ءلاو مونلا لاقذ بأ ايندلا ذوق

 يأ سونيا ليقو رانلا لاقف بحأ ايندلا رومأ ىأ لالا ماسل لسبقو ركل

 ليافنب ورمت ىبال ليقو ءايضلا ل ةرصلاقو كالفلا نطل لأةف تحعأ انبلا رول

 دي دش ماظنلا رايس نميهاربا ناكو قازرالاو لاج آلا لاق بجعأ *ىث ىأ ىراوسالا
 فئاجع رثك أ ةماغنلاو ناطرساا نإ ل وق و رمت نب ديعس ناكو ليفلا يف بجعتلا

 رضخال ىدوم لاق لاق ناماس نب ل:اقمنع قاوسلال يةع وأ ريسفت اذهو ليفلا نم

 بك !ىص اهنال ريمبلاو راخلاو سرفلا بحأ لاق ضبأ اهمأو كيلا بحأ باودلا ىأ ٠
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 نال ليفط كلذ ركذامناو ةاورلا نم دحأ اهيف بائرب ال ةفورعم -

 هلوف وبذ تجرخأ نميف ةنانك اهتجرخأف ةماجن

 ليفلا هباعصأ يصع ثيح عزملاب « هل عاطأ ىتسو فلاذم ىعرت
 لهاجوهو ىنئاط ىنقث وهو تلصلاىنأ نب ةيمأ وبأ وهو ةعبر همساو تاصلا وبأ لاق
 ل ثِيو شبنلاو تاللا هلو نافملابو قك دحلابو لالايو ةدلبلاب دادضا ذدموب فيتو
 ةسفانلاو دسمحلا بجو » ىتلأ ءايشالا هذه لاقف ًاشيرق كلب نودهاضل ةندس

 انير تايا قف «٠ روفكلا الا نممف يراع ام * تاند

 روقعم هنأك وبحم لظ « ىتح لة

 رود#بكبك نمرخصرط « ذ 66 راوألا هفلخ اعضاو

 مرشالا ةهرب 9 موضع لاقو

 بلاذلاريغ بولغااءرشالاو « بلاطلا هلالاو رم نأ

 ءارح ىلع وهو باطملا دبع لاقو

 كلاح رمنماف هلاح رعن 4# رلأ“ةنا مال

 كلا ديارف او * مهييلص نبغي ال

 أم 2 انا ا 5

 مويلا
 انيع حابصالا عم 8 انمعت « اسدراي كلامج ىدرالا

 انيارام بصحلا بنج ىلا: هير“ نلو ”تثبأر ول. كلاف

 انيد ناشبحال ىلع ناك « ليفت نع لأسي سانلا لكأ

 انيلع قلن ةراجح صحو ه ريط تنباع نا هللا تدح
 ش قورزلا فاق ل ةرتشلا لاقو

 لا هليل ا نمدلاب نما تنس تنا
 * سشالا هيف قهزت ستع «
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 انننسشيس كك دينا“ ري طن ياخ ا ل ياا ظن تنميل د

 0 - 20111 ١

 نراتتنس علل . 207 م ربح ا كل طلال "لج ولا د د ل ايو دك الا هجري كد ين ابلاب نوم

 او نيل سه نوخ ون ين كيا

 ١ةن(
 رو سا 0 4

 ام لضف ف ردن يت> حادو ءاع لججبا ل خب 25ش طرو امو ءام جاجدلا مل خطب ىبارعالا 9

 لمح ' ليفلاو ليفلان د ه ليقثلل لما ؛لطانأ مغ فيكف قر نيمحالا ليد

 لخا لمح ليفلا ىلهحيلو لما كرب و ليفلا ر يف اررعالا لاق الطر ذكو 561

 لام الاب ضوهنال لبا ةعاطتسايف سيل موفلا لاق  لاقث الا لمحأ وبف هب ضمن نآف
 نأ نم رثك أ اممني يذلاف ليفلا سفن امأف لوزنلا دعب ضوهللاب ةليضف اهل بجوبام .

 مذلا باب اذبف ةضهان مث ةكراب لمجا لمح لمحت ناري سرافنو اولاق رايملا امهنيب عفن
 د ر نبأ هل تاقف |اجراخ ىعشلا تار لاق نجلا رياج نع كيررش نع انثدح دقف

 و نمو نوج لاق ليفلان ولام تلقق ةديبغابأتلأسو لاق ليفلا ىلا 0
 الا ىرطلاو كرم ف هفرط دي دح نجحت برشيو ثحن هب يذلا هطوس ليفغلا

 0 ءهمل ىف ةديدحلا كنت ءرغ ش هنم دارأ اذاف هبكار دب يف

 فرص ىف ة>> رعشلا الهو ةيلهالاىف تاسالا ن سيقلا وا ًاركذ دقو 2

 نا افرط كلذ ىف رك ذن_سو تببلا نع موسكي ىبأ دصو ليابالا ريطلاو ليفلا هللا

 مزو هوذعل أم لك ذاش « وبلال يف مويهمنسس نموا

 مرخاف هفنأ اولك دنو « هبارفا تح مهجاع

 ملك هان هوم ) اذا نب الل وعم هطوس اولم> و

 مرقلا 2 ل ميلي ني بصاح ادع نم لشرف

 2س او برب لهأ نم « لجر وهو تاسالا نب ضيق وبأ وهو سماع نب ينوصًاضيأ لاق .

 لما وهو ىثرأ فيلح الو ىثرف الو ىام ِ
 بشاخالان يب تيبلا اذه ناكرأب © اوذومتو 59 اولصف اوموق

 بااتكلاىداهموسك. ىبأةادغ « قدصم ءالب هنم عدن

 بصاحو فاس ني. هلالا دونج « هدر نارمأ نطل اوزاجأ اسف
 فاصع ريغ شيحام ءلهأ ىلا بؤ و نيمدان اعارس اولوف

 ةدروص راعشالا هد_هو ىلهاج وهو يىونغلا ليفط لوف ربألا اديه ةوص ىلغ لدبو

0 
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 نموه سيل لاقف ليفلا ُ َك ] نع ىعشلا لدسو ىرهسص) نب ىهاز كه كايؤر

 هلتاقم نم شيعل هنو شطب هَ ىذلاو هحالس وه ىذلا هموطرخو ماعنالا ةميهم

  فشف هموط رخ ىلباولاق التقم ةءادلا هذه اما ةيدسداقلا موب ةويح نب ةرهز لاقو

 هموطرخب رضفهبحاص ىلع امهنم ذحاو لك لم ليفلا نم اندو مرطااخ ىتح مهيلع
 ا 3 قاط ا ةوشم ناسالا تولقمق ملا ريض مقفأ ليفااو لاق موقلا ربدأو كربف

 روثلا حال نأ واو بره الو ىلا يف قنعلا ريصق طق عيرأ وذ حاصن ملو حبقلا

 سعاشلا لاف" "' ىلا ىعا لاف كلذلو هقنع ردق عم أطخ ام هتعس ال ولو هباها يف لوحي

 ىميرجلا نابح نب قاحسا وهو رولا بيع ىف

 فيظولاب 0 عقادب ناءالا دلا> ضاخطف باغأو

 توصلا ليئض ليغلاو ا هقنع لوط عم هربظ ىف ريعلا ينو س

 ءاملا كرث يف لها هبشأ ةفلابلا دشأ ةداغلا ىف غلب ! اذا 1 هنويع 00

 لاقف جالا لدللا نحارلا تصو دقو ةسأر مرتو هالطإأ منت ىتح فلعلاو

 مطفف جايه الطبا مص ذا © مدو هيف هسأ ر ناك ماس

 « مدو 9 اذ ندبلا دم ضاو *

 . ابيع كلذ ناكل متأربلا ضعب ردك مه رم مايأ هدع نأ الا بيع ةليغلا ىف نك . ل وأو

 سبلو لاق ةنسنيمرأ دعا الا مطل تناك ال ةودعلا سارغ ةن.دملا لها كر و

 لمجو ليفلا لمح نيب لضشب يذلا نال ليلا لمحت ام لاطرالا ددع نم لم“ 'يث

 ىبارعالا لاق دنو ىتخبلا مسج ىلع ليغاا مسج نيب لضفب ام ردق نم رثك | ىغبلا
 لاق ان وص دما يش ىأ هألاق نيح هلبجو هنأ ة> نم بجعتيل يي 2 ىلع لخد ىذلا

 "0 ادفلا لا نوكب تيك ىرسك لاق للا لاق ا ببطأ * : ىأف لاق لما
 ىف ىركلا عض يبارعالا لاق الميم اذكو اذك نم 5 ما كوم عمسأ نحو

 قوق كو ل أيوص دماأ امهمأ عت - يرك لا ناكم يف لْجا عضو لا ناكم

 لاق لزاو+ او ضهاونلاو جاردلاو ارفلاو جاجذلاو طبلا مل نم بيطأ لمجا 0

 0000 07ج
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 اذ.م فورعلا ليل مالا اذهم سرفلل م مالا ايا رثأ له مأ كاذب ركأ(دنه طق

 نومسل ريكو دانستلاو ١ ًاطخلا ةلايفلاو ل أر يف لاذ لبق لسجو لاو مسالا ١

 يذلا ىرعشالا ليفلا وبأ مهنم ىلب ذا ىبأي نو:كيو دايز ىلوم ليف مهنم ليغ لجرلا
 ليفلا ةسبنع مسهنمو ليفلا بك ار هل لاق ناليغ زجارلا لاقو لبهد وبأ هحدتما
 قدزرفلا لاقو ثيد> هلو نادعم هنءال لاق كلذكو

 ادئاصقلا ىلع ىوارلا ةسينما « رجاز ليفلاو نادعم يف ناكذفل :

 دشنأو ليف اذه 0 انابج الم لجرلا ناك اذا يمعصالا لاقو

 مقاعقلا هنرف ىمخ بزأ « هناك نأ ا ليغال نولوش

 هبحاصل لجرلالوشوةلايف كنأر ىف يرأ تنك ام ةيؤر ىل لاق سابع نب ةملس لاقو

 ةحاسلايف ليفلا رادو ليفلا باب ةفوكلابو ليف لجرو لئاف ىأر وهو كبأر لغ مل
 فا.سلا ضعب لوقب ليف مام ىفو ليف ماج كلذسكو

 ليف مام نم نينابلا ىلع * ىرسك مام ام كِبأ ردعل
 لوسرلادبع عانت سن ؟ © ىلاوملانلح اي ضاق رأ و ظ

 يذلا وه ىلغةسلا ةيوليفو قارعلا لهأ سراف ناك ىبذارلا مهاربا نب دم ليفلا وبأو ٠
 ىرجي ناك ام وأ ةيوليف مال تانتاقّةأ صا ىتاب دذ [مهرو ىحضأ لك همالى ري نك

 لاقو“ ىحضأ يف ىحمأ لخدأ امرو للاو ىأ تلاق اهرد الا ىحضأ لك يف ةيوليف ٠

 هرعشنالو هديزب الو هنمسالو هنبلب الو هملب مهل الليفلا دنبلا فلاخم نم ضمل

 ' ملتغا نا ضايرلا ىلع فردلا ديدش ةعفنملا ىف ةنولا ميظع هفوصن الو ةربوب الو ْ

 ىف اواطخأ ناو نما ىف عفنرم وهو ةدحاو ةعاس ةرغغ هرهد ىف هبفابم عن اني ٠

 الو باودلا ف رعت5؟ فرع الو امي رش كله هنقلثو هماعتو هب_.ثمو ههعطم ريبدت ٠

 عبنا وأ اضيرم داع اناسنا نأ ولو تارايزلاو رئانجاو قاوسألا يف عيئاوملا يف بكري
 5 ىاو لجو نعا نيريس نبا لئسو ةبا. تيملا كونو ةربش واصل ليف ىلع ةزانج ٠

 لجر لاقو اولاق هيف ةمفنم ال مسج رمأ هل لاقف ليف ىلع بك ار هنأكملنلا يئرب 1
 تندص نا لاقف هقنع برضف اليف مدق كلامت نم السجر مانلا ىف تبر جادحال

 ٠ )  - 4عباس ٍناوبح (
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 تخاوفلاو ني_شارولاو ي.ءاندلاو لبالبأا ديصن دف نو خرف. الو ضيببال ناو

 الو انعايضو اننياس رايطأ نم يهو توببلا ىف ايدنع دناتب الف جاردلاو ىراهقلاو
 ةد-5 ةيشحو اندنع قو حونن الو يننت الو توصن ال لب اهانداطصا اذإ حئالت

 اونوكت نأ كلمات تضخرفو تضابو تششعو تحواز اخارف اهانذخأ ناف تشاعام

 ناف ىلهالا سنأ ةث>و اهنعيهذو اندنعتأشنف اراغص اهدالوأ اهلا مده و

 كلمت ركذلا نينفشلا دحب دقو اهتوبش تنفأو امتوق تصقنو اهندك ىتلا يه ةشحولا

 انج ول نحتو اهدالب ريغ يف وأ كلذ تاك اهذالب يف ادبأ اهريغ جوازب الف هاثنأ

 باصأ للفقو حئالم مل ليوطلا ىهدلا اندنع تماقأت روببلاو روغلاو بائذلاو دسالاب

 ىوف الف لكلا نم اريخ نوكيف هفلأي ناو هتسارح اجرو هابرف يئذورج ىنارعا
 ىبارعالا لاقف ابلك اف هل ةاش ىلع بنو

 بذ كابأ نأ كادأ ند * ىدنع تديرو ىتموش تاك ا

 ىلع رضحأ ناماس نب رفم+ ناكو كولملا ضعب دنع تأالت دقو اندنع دفاستن دنو

 دبش رلا باطتسافاهابل واهالسو اهديزو ءابظلا نابلاديشرلا هراز موب ةرصصبلاب هندئام

 ابعمو ءابظلا نع قاطأف ناملغلا ضعب رفعج زمثو كلذ نع لأ_سف اهموعط عيمج
 لالا كلت ىلع اهار الف ديشرلا نيع هاحن ةصرع يف ترم يتح ابلعم اهملعو !مافشخ
 ايللاونانمسلا هذه امو نابلالا هذه ام لاق ىتح برطلا هفختسا ةيده2 ةطرغم ىهو

 نافشخ ىهو تينتقا ءابظلا هذه يلح نم لاق انيدبأ نيب ىذلا ديزلاو بئارلاو

 اهتاجاح اهل اوماقأو قارعلا جبور يف دسالاو بانذلا اوةلطأولو تخالتو تدفاسنف
 ثبلتإل اراخص اهتانتفاو ةلوفلا دالوأ عانطصا ىفاومدقت ول مهلملف تخعالتو تدفاسنل
 ىدنملا لاق ادحاو الفغد حانتسا زيوربأ يردك نأ معز دقو حقالتنودفاستت يتح

 عيمجنم كولما غيج كلذ يف دب دق سيلوأ مكنيو انني يهو ةجملا هذه انيفكن
 ثيداحأ نم ثيداحالا هذه نا لءاو ادحاو الا اوجتماسإ رف رهدلا مدق ىف هال

 يف ديزرو ةيبصعلا باب يف امم ءيش لك ىف ايس الو ديزتو خفن باحضأ مهو سرفلا
 ميار لع نكلو مل ةدابش ال مهنمئأو ءابطأ مف كلذ.ك اوناك ناو ةرسماك الا رادنا



 هت ا خس الا ص نك ا ديجي تع يش

 ] (ةو)أ 0
 سرفلا ب ش ارو عزجلا ةدشو ةعاطلا ءوسو ةرم مادفالابو ةرمص نارحلاب ناسرفلا
 ربظ هبشل امو هن مه ر>هطو هبيصل موس ! فويسلاو رفاو 4ا نيب هيفاي تح هسرافب

 >> ةليفلا يفو ححلاسملا نم ةحاسمو رطانقلا ع نم ةرطنف ليفلا ربظو هربظ نم سرفلا :

 'ىش لكبو ميظع قاخ لكبو نيذاربلاو لب الاب نورقم را“ الا رصف نا كلذو رخآ
 سرفلاو لمجاك اهنم ارامتأ لوطأ سانلاف مبازانمو مهارفو مهرود يف سانلا شياعي ٠

 ليفلاالا ريبكو ريغصلكو جاجدلاو باكلاو ةاشلاو روثلاو رااو لغبلاو نوذربلاو

 ةثاةناملا شيعن وهو الك أرثك أو امسجناوملا عيمج نه ظعأ ليفلاو ار مع لوطأ هناف
 ةنس ةنامعبرأ شاع ليف روظ دةهنأ ناوملا باتك ىفقطنملابحاص عزو ةنس يتثاماو
 قوذ وبف كالذ.ك ناك اذاو روسنلاو تابحلاو بايضلا كراشي هجولا اذه ىف ليفلاف
 ناويملا لوطأ كلذ عم وهو 00 نرمعملا ن ندم وهو ةناعلا ريعو ناشرولا

 ملع ل ربقلا ىأراذا دسالا لابام أ بو مهفتسإ نم ضع لاقو“ك ر اطوطأو اندب 58 1

 عنشأو رخض ماو ظعأ وهو فيكو كلذك هدنءانو ب 1:ريبلاو رغلا ىأر اذاودل مامط هنأ

 ريبلاف هءارش مدلاو ةماعط محالاو مدو م طل هنال هيلع ًارت>ا امنا دسالا ناك ناف لوف

 ليغلا ىف دسالا ردق ىتموموقلا لاق امج ًأفاو ءالؤع نم لقأ امثو مدو مل نم رفلاو

 دسالاو هل ضرفن ال وهو دسالا قوذ رببلا د دقو هلكأ هلتق اذاو هيلغ هلتاق اذا هنأ

 تسيل يئذلاو عبضلا م 1 يهتشب امم رثك أ دغنقلا مو هَ ل وهوباكلاقوف

 ةضوعبلا لع نذ ابشيعت ىتلا عض ماوملاب ناو ا لع ء اماف اهلا ميهذ يتلا ةئاوملا هلحن

 كلَ يفي تنمأم ين ءاماو اهل ءاذغ مدلا كلذ نأو امد سومادلا دج رهاظ نيب نا

 الجر نأ ولو ةاناعم ريغ نم هيف دهني ابموطرخ ناب لصلا ديدشلا نثشلا ظبلغلا دلجلا

 باب اذهو مدلا عضوم ىلا:لصت نا لبق ةكوشلا ترشكن ال ةكوشلإ هل نيألا ٠٠
 سوماجلا داج ةضوعبلا موطرخم رخس ىذلاو ةقاخلابو هبشلابو عبطلابو سملاب كردي
 برقنلا ةربال ساحنلا تف رخس ىذلا وهو ةدارحلا بنذل ةرخصلا رخس يذلا وه

 ءاوهلا ريغنل ةيدنه اهمال قارعلاب اندنع حنالتن ال ةليفلا تناك ولو ءاركملا ضعنلاقو

 الدنع جوارب ال نا سوواطال ىخبأي ناكل اهمالصما مقعأو ابماحرا كلذ رقمف ضرالاو



 اراكملا هوحن تفلأ سمشلا قطان ول ٠ هتاس فلا ءايض ناك مرآ

 اهاطعبالو يغم كلم اهطعب ل ةلصخ ةرشع نامت زبورباىرسسك ىطعأ سرفلا لوقتو

 "طق كلم دنع عمتجت م ين * اذهو اليف نوسمحو ةثارعسن هل عمتجا كلذ ن ءادبأ دحأ

 جئاتتنال ىهو هدنع تعضو اهم ةلذ ناو ثأنالا ىلع ةروك ذلا يزن هنأ كلذ نمو

 ظ | نااسلل يدآلا مر قاو اولق مضن ةليفارخ جاو تازنلاب ةليق لوا تناغم قارملاب

 نأ هلاصخ نءو اولاق زيوربأ ىرسك ةليف ايان نم ليف ةئامو نو رشعهممو ةيسداقلا
 ىلا ةَسرن تاماالف ا سال ايام

 هتيشمنيلو هّئاوق تارنو ىلغلا ربظ اليو مم ناك كفوت لبق الا لدم ال ناك

 مالسالا واب نمادخال عيني ! لو اولاق امخ اهلدغأو اندل اهفطلا ناكو هوطخ دلو

 نوريثعايس الق نومنزأ هدنع عمتجا روصنملانينمؤلا زيها دنع عمتجا ام ةليفلا نم

 راوسالا زرهو لأسكلذاذ افرصت اهرثك أو كولملا_5 !سمفرشأ ليذلاو اولاق الخ

 هيمرأال لاقذ ليفاا ىلع كاذوه اه هل ل.ةف ب رأا ىف مرفاص نيح ةشبهلا بحاص نع

 ةاجلا لك م ىلع وهو هيمرأال لاق سرفلا ىكرو هع لز دف هل ليقف هنع لأس من

 هيبجاحأ,م مفر ةءاصمب أعدف راج هيك رمنع لزدق لاق راا بكرو هنع لزن دق لبق

 نوراه نب لوس ناكو هلدتقف هامر مث هينيع ىلع هابجاح تاعقس ىتح نسأ دق ناكو

 لو ىذلا وهو هب رعام لك ياو ناسنالا ىلا ليفلا رظأ نم بحمتس
 ضرفلا همزاي ليفلا أب تننظ « ل رظنب ليفلا تأ رالو

 تيبغوابم رظن اذا ل ءأتلو موفلا ةحص نم ليفلا نيع ىف انأ ت تيأر دقو نامع وأ لاق

 لبق نم ىو تدرأ ذو رمل حجار دكلا م ظع كلم راظنب ناسنالا ىلا هرظن

 ١ هموطرخفرطل امذخأ هناف ةزوح هيلا قلأف لا سلا 1 ا

 اهذخأل ةنأن وندي من هىدد نيد نم ةزوحلا تراط سفن , اذاف سفن اهنم اند اذاف

 ليفلا نأب رملا يف سرفلا ليفلا لضشو لاقءهءأد كلذ لازبالف دعبتف ىرخأ سفنتيف
 سرفلل ام لوما نم هل سيلو قيراذملاب جزبو ىمربو لتاقو مرلك ةعاجبا ىسح

 تانق أعر قاتلا لوبملاو نار>الو حاط الو حامجي فرملالو ةعواطم ٠ ني اره
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 نحو نج مهاوجن فاتخم ه نرثنيطايش يف ىوهأتيبأ 220200
 م تيقو سانلا بهذ نسحلا لوف لارا ضل مو نسما نيا ذم قرفف

 تسلا لوفءالؤه نملبجا نورخآ عنو ةدح ىلع [فنح سائسنلا لمؤل نسانسللا

 ىوس اذه سنا_تلو سانس)و سأل س ان>أ ةنالث مهن اومتزف اسناسنلاو مهسانس ظ

 يفو سانلا نم ىلاءسلا دالوأ فو قارعلا دالوأ يف لاوزلاو قاوو نشأ ىف لوقا
 59 لقملا لهأ لع دقو سنالاو نملا رك ذ نه هضو» يف هارت ف امي كلط 0

 فخسو ضيبلا ىتلأ اذا دارجلا اومس ام ءاغوذلاو داغوالاو ةلفسلا ىلع عقو سانسنلا
 سانلا رئاس نم هيفل نم لك و نيلايفلاو ةليفلا لف ليفلا لتغا اذاو لاق“ راطو فخو ٠

 اس مام كارل نو؟كيال ىتح 'ئث ل مو

 نم اند تح ةىث لقب مف سلنلا محن لبقأف متغا ىرسك هلق نماليف نا سرفلا
 الا همم ق قبب لو ىرسك ىلا دصتو همئانص هتدلأو هدنج هنع عسناف ىرسك س احم ٠

 دشكلملا ع نم برق املف اناكم مهففرأو الاح هب مهصخأ ناك مهناسرف نم دحاو لجر ٍْ

 هتهبج ىف ديلا عبجج امل باغ ةبرض هتهبج هب برضف هدب يف ناكني رين هيلع
 كلذل لاق ةءالسلاب نأ ادلذ هناكم نم لو زب نأ ىرسك ىنأو عدتراو هنءفدصف

 اذهنم تيرا ي مارورس دشأب كيدد ىلع ةايحلا نم ىل هللا ثهوامم انآ املجرلا .

 لبف ىبأر لفي و ىتسارف'ىلعخم ل نيحو انمئانص نم لجر يف رفظلاو ءافولاو داجلا .

 ثدخ هنمأف ىتم ون نأ ىلع لاق هنع ىتدخ لاق مث لاق كنه دشأ طق ادحأ تأر

 لاق «ةفصلا كلت ىلع هودع ناك ذا هه راو كالملا ىلع قش ثيدحب نيبوس مارب نع

 ةليفلاو ًايشحو داعأرف ضاورلاو نولايفلا هالخ طنخو بضغو لاصوليفلا متغا اذا

 ةيعاامو ريش ءاظلاو سا :سلاك يثحولاو يلهالا اهف نوب ىتلا سانجالا نم

 هلوق نامومل رعاشلاىنامركلا دشنأو كلذ

 ًاملتغمو 0 لبفلا ننكر 10 أمرك هدنعنم يبناظ يف تنكف

 أمف لوش لآ ةديصقلا هدهو
 5 ىدتلا فلح اهم تفل ىتح « ابرتغمروبعإ نع تدعبم تنك دف ش
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 امرسأف ىنايلبأ اليلو ارا « تأر نا ةزع مأ ينبم أرمأ
 امو ىلبق نامعنلا ايلبأ دقق « امهم سيراهدلا تيفال كلأ ناف

 اهرصيف ريدتسي ىنح ليفلاىلط « هنيب قرفملا سهدلا ثبلي الو
 قدقمشلا ابأ تلأس لاق يل قيدص ىنثدح قدقمشلا وأ وهو د نب ناورص لاقو
 دم نب ناورمم ىلوم دمحم نب ناو صانأ لاقف هتينكو همسا نع

 ليفلا ةيؤر يف ىل هللا كرابف « مكدمب ليفلا تيأر ينا موفاي

 ليطابالا كان نعو ريما نع « ىنلهذأ ليفلا رباب ترصن ام
 نبا ةيزاغ نم ادنج ناطلسلا مهلا لس رأف ةما-مأ لهأ نم موف ىج يعمصالا لاقو

 تان_.م#لا ىنبايو برعلا رشعماي لاقف هنأ حرص ن نم ةدابلا لهآ نم لحجر مأقف دايز

 ةنبل اهبف نوعدبال مكيلع موقلا ءالؤه ربظ نا هللاو مكلاساو مكباسحأ نع اولتاق
 اإل و سس باش نم 00 00 ةلك الو ءارمح

 طمع قودرزلا طيطأ ن ا طع ليفلا ا . يف نوعزب 128 فلا رونأ هنأك

 ىكدحأ نب 0 م أشر اه .ك ةءاشن لسرب 5 هيطلإ رعش قرعإ يع ابف مدعأ

 لاا مر اوراطف مبولق علخن لاق ةلزام هيل عدصإوأ هنيع ضل . نأ قلو

 تخبلاك لوش مه-طعبف م عزاقتأو مهراعشأ ى اوفلتخا دقو لبمديزو ليف ناب رض

 موضعلو لمنلاو رذلاوناذراو رآفلاو ليخلاو نذاربلاو رقبلاو سيماو+اوبارعلاو

 و ةجوازلا كالت هتديصق يف صانفلا دلاخ لاق يثنالاو ركذلا ىلا اوبهذ امنا لوقب

 ليفلا رك ذ ىلا راص نيح لاقف اهنف بنطاف ةبضلا اهمف رك ذ

 ليديز لايفالا نم وهو « ليوط هرفشم ىذلا كاذ

 رخ الا لاقو سطفلا ىلا بهذف

 « لدديزو ناليف نيب نم « ظ ظ
 ىتاالا وه ليدنزلا نا صفح نب ممحس ناطق وبأ لاقو ركذلا وه ليدنرلا لم
 نحو ن+ نوكيف نيسف ىلع نملا "1 هن سانلا ضءنو 'ىثىلع كلذ نم اونس لف

 لاقف زحارلا امأو افسضأ ملا ىتلا لعجيو



 ىر "اك ابمسف تاريخ بز للا لعج يغش ابعسا ناك هلأ رسغأ ل قورطو أ اجهالو ١

 لذ رفاشأ وأ ريع لفاحج * ابماثل نم انل 0 ىذلا ناك . ظ

 لع ايف عدخأ نك أو « مصعلا دحام اب يندات دل ْ

 ' مجر وأ هل ليفلا ىنذأو * عالا ضيرعلا بانل قصي ذا

 مرا هنم م دف ش ثواحو # 8-3 ليف ليفلا نا لو ظ

 00 « لع الا. رج د غشا هنم مسجلا العأ 3

 مفأ دمع نيح كنحو * مسم أمضرق 00 ُ

 معي يت>فوجلا يفهدرب # مصرس دك ني-> ر4شمو

 رظأالادهاج ىسفن تيجي # لس وأ بيس يدنع ناك ول

 (رخآ لاقو)
 لومم هبكرب ىذلا نا « ليفلا اذبف ليفلا كرب نم
 لوح هنآ الا دوطلاك هليوم اذ 1 ليوا ّس

 « ليدنم ام اك نذأو 3

 ليفلا ةوَش لثلا برضي دكر 0

 لباحالا هنمأثب تءاحو اله د مذ م : نيل انانأ اذا

 ليفلا لمح الام ملاظملا نم * هلمحو ىنفالا انلورع ضعو ٠ ظ

 ىرعشالا ليفلا ابأ حدم ليذحلا لاقو
 برعلاو محملا لك فرعلاب معدق * هلئاضف ىصحت ال ليفلا ابأ نا ظ

 لاقف هلومرغ ىلاو ليفلا موطرخ ىلا يندملا ةماس يبأ نبا رظنو ٠
 لابمو برشم يف الدتعا دق «* دحاو مسج ىف نيموطرخ 1 1

 ليفلا نأش ميظمت يف لبا لاقو عزتلاو ليدنلا و ةبعجااب هبشي هلومرغو موطرخلاب ٠



 (ة)

 تدارأ اذا هجرخن موطرخ ةنابذلاو موقلحلاو موعابلاك اهل وبف امفوج يلا هب تفذت
 اماف اموطرخ بئذلاو باكلاو ريزتللا طخ ىمسي نم امأف تيوو اذا هلخدتو مدلا

 معخال لاقب دقو .تييبحللا ريصق ليوط لكل نولوقب كلذكو هيبشنلا ىلع كلذ
 ظ صاع يب نم ىتفل يبا عالا نبا دشناو موطرخ

 ميطارمللا كلت ىلع صمأ الو « همتشاف يخش ىلع موفأ الو

 ونب اولاق كلذ ىلعو ىداوملاو ميداةملاو مبطاراتاك ىذانلا يف هنريشع ةداس لعج

 ملظع هناك هرعش يف هيلا بهذ يذلا يرماعلا ىنممو موهيطأ رخو مه و ر نالف

 ىعاشلا لاق دقو مهم رع نأ ةخيشلا

 * مانسلاو مدقملا فنالا مه +

 دنملا هب هللا صخ امم ندك ركسلاو ىدنسلا جاجدلاواخببلاو سوواطلاو رببلاو ليفلأو

 لاقف ةقور ىمسن هل هيراج بطاخ يح سايا نب ميطم كلذ ذدع دنو

 لجو لمرو درو انيب راص © لونا كيف فيك قور ىأقور

 لبو نيب بيبملا نيبوذ * 3 اميح هلل نم ديعاو

 ليدزلا جواز اهيفوس ©« !واوطلا ضيم ام دالب

 ليقم طايالا ىرذ يف هلد * رعملاو رقصلاو ءاغببلا اهتو

 لوبشلا ضايغلا يف ثيللاو ن * رقالا ليالاو ءاجرعلا عونْعاو

 اهدالب تجرخأ امو دنهلاب رخفن يدنملا علصالا وأ لاقو

 لثمالاب كلذ امو « يح ىناذ_ل دقل

 لتقملا ىف دنحلا مهسو 8 دنهلا ىتحدم قو

 لفغدلاو دوعلا هيفو * جاعلاو جاسلا هفو

 لوطالا لبجلا لثمت « هيف اينوتلا ثإو
 لفلفلا تبط هدقو # ييص رادلا هفو

 ةيؤر لاقو سوءاجلاو ةضوعبلاو ريزتللا ناوبملا نم ,هدنع هباشثلاو
 . اسوماحلاو ليفلا نيمبنالاو * اسوماحلا دسالا ندب 7
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 اهل لك وهواهديصيونا ذرجلا لك أ ىرجاو“ماعطلا نم برض لكل نوبصنب مل
 كلمسلاو ىنوملا فيج ميج ىرجلا لك أبو ةيقولسلا بالكلاو تانملاو ريئانسلا نم
 وأ اب مو | ناو ءاللا ىف طمس تاو بح لك نم لك أو كمسلا لكأب

 يرجلاو ينوب ةيضرأ ناذرجلاو ناذرهلاىرجلا لك ا فكو لاق شرم

 نا ايد:ع ةرصبلا ضيق ىفو عراشلا يفو نفسلا يف تيب ن «ميمج انربخمدل ليق ينام

 مئاف وهو نلل نك دف يرجلاو سرعتانب اهمأك ليالاب الاسرا جرخت ريبانالا قاف رج
 لخدب عساو مث رحسا "ى ىث كلذ نود سيل همقتلا هيف بعف ءاملا ن نم ذرحلا اند اذافداف

 هبتك أ الاممو نامع وبأ لاق ةعيرشلا ىلع همطخ عضي امناو مرهلا بضلا هلثم ىف

 ضو ءايلعلا ضعب رابخأ حاقو لك الا اهاع رسمي ال ىتلا ةبيجعلا سانجالا نم كل
 اماع نوكي عبضلا نأ اومتذ اهظفحتو ةرصبلا لهأ سرادبو اهأ رش بتكلا فلؤي نم

 نب لضفلا لاق هتيمسن : زيحتسأ ال نم مهم ةعاج نم اذه تعمسو ىسااماعو ركذ

 لثم نوكي ام صفعلا نمو لاق دعو نست ىف طوليلاو مشتل 0 0١

 تكة 5 ناو ارك ذ ىتنالالو<هيشد وهوه ريغ كلذ ينربخ دقو رك الا

 تارشملاو شوحولا عي رابسملاو عمسلاو باثلاو عابضلا اهزامشأ ف برقا
 هنو فرظأو يمعأ وهام تكرت فيكف عبضلا نأ ق داتا ربا مهو سانجالاو

 مهنايعأب كنئاوأو كلذ رك ذادحأ رن ملايتفلا نم م عضاوم يف عابضلا ريت

 تقوطل دف يأ هقثع ىفو أاورح ةددحاو ةميشم ىف عض رف نأ نومي نبذلا م

 دقو هيلا تفتلن ل ضيفتسم رب_خ وأ عئاش رعش رابخالا قيقحت ىف انثأب مادا هب

 ةنسسلا لع سها هانذجو نيح بضلاو نوذرألا كلذكو نربا روقنتساا نااالرزلا

 قرااو هقنع هدب مأقم موشو هضاوه ليفال موطركاو“ ءايطالا ةءاكحو ءارعشلا

 هنال هيف هلل ىفوأ ءاموأ ماعط نم ليفلا هألم اذاو لغو وهامناو ذنب ال هيف وه ىذلا ٠

 ريصقل ّ روزج ةيتخبلا نم ىتخبلا دلو راص امئاو ىعرص الو ءام لاند ال قنعلاريصق

 نأ الا ليفلاب هبشأ وهو موطرخ ةضوعبللو ىترلاو ءاملا لوانت نع هزدعلو هقنع
 ةفوج نم مدلا هب يتتساف ةميهبلاو ناسنالا فوج ىف هن نءط اذاف فوجأ امموطرخ

 ( عباس  ناوبح -؛)
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 رعسشلا قيرفت هقرفب يتح ركسعلا ىلع دب كلذ مم وهو ًائيش اهسفنأ نم كامتال
 لما ناك ناو هبحاص اههدحأ ىلت ال هراهن ةماع رْهْلا شرابمو لجسلا ىط هيوطبو

 رفشم ىلا ةراس» برضيفهتضع دير هناك هقنع هيلا ىنثيل هبنج ب رضف ىتأ اكراب جيئاملا

 ةورذ ىلع وه اذاف ه. ئو امئاق هافلأ ناو هقنع تايأد ام لصش ةيذج هيذجيف هف

 سرفغال ناكشن ال نحو ا فيك هب بعلو ءاش فيك هفرصل كلذ دئمف همانس

 فيرصتب كلذ امئاو مسةلا ىف لضف كلذلو ءانغ همشبال برا يف ءانغ سرافلا تحن

 نع رفو سوماملا نم احالس رفوأ ناك ناف هسفن ىف وه امأف هيلع هلاتقو هل هكر
 دحاو صخش ىف ريا ماسفأ راش ردّش ال انهاه نم هنأف هودعل مستساو هنرآ

 هللا عمت, يتح رافكلا كولمو ءايبنالا عابتاو ءايبنالا لئاقت هيلع ناك نا نكلو

 هجولا ىلع ةمدقن !مناو عابسلاو مئاهملا عيمج ىلع هانمدق كلذلف قأسا رهظيو لطابلا

 نوكيال سرفلا اولاقف نوضرتءم ءاملا سرف باعصأ ىلع ضرتعاو«هيف هللا ةمدق يذلا
 أمل محالا سيلو تابنلا سيرفلا ماعط امناو اهديص لكأتو ديصن ال مئاهيلاو ةميبم الا

 تاون نب رغلا لاقو مامطل

 رجشلا زع اذا محالا اهمعطن * ررض محللا ابمامطا ىف لدخلاو

 * رمقلا اذه هتايا نم هللا » اهبذ لون يتلا هتلك ىف

 لهأ لويخاف شيشملا امأف كلما شيشحو سبايلا محالا ثالاملا كلت ىف فامآ دنو
 كرتشملا قالا ىف نوكي دقو ءاملا سرف ىلع نيضرتعملا ءالؤطل ليف ةصاخ فايسالا

 نا وهملا لك أب ىذلا ناسنالا لف. كرتشملاف بحلاو محللا لك لي ام كزرتعلل ريمجلو

 ةضرأالاو رايطلا للا داطصيو ديصلاو ىلا لك أ,هنالقلللا نم روغصملاو تابنلاو

 تارذلاو بملا طقاتو مدلا وسحنو ناديدلاو محللا لكأت جاجدلاو محلل لكأبو اءاكأيف
 وخنكو عيضلاو بئذلا وخنك وهو كرتشلا دح ن٠ جرخامو هلك الا ائيش عدبال

 نفرمنال ريطلا نم بورضو محالا الا فرعن ال اههابشأو هذه ناف رقصلاو نيهاشلا
 تابنلاو ريطلا لكان ةكمسااو كرتشم ريغ وهام غمجا كرتشلاو تابنلاو يلا الا

 طوطشلا ىف المت ناويملا نمبورضن داصتو ءاملا ف بيصن ىتلا فيملا لك أنو



1 
 : ف سرفلا لئاقي دق س رسرفلاو ءادهألا نم فاس ةلجاسلاو لاتنلاو ةبا ةبلنلا 1 ظ

 ديرب ريع لك اهيلع لتاقو ةناعلا ريملا ىمحت ام روجملا ىمحم نأ دارأ اذا جورمل

 لججا لما لواصي دقو جملا نمز يف ةلوحغلا عيش ضرعي 'يشاذهو اهيف هتكراشم

 ريم يف ناويملا نم 'ىثل ضرعن ال ةلوحفلا هذه نحل هبحاص اههدحأ لئقاعرف :

 دنع ام هودع لثقو هسفن زارحا نم هدنع سيلف دنا شرفلا ةارآ ند بابلاذه

 نإكل هلمعتسا ول نرقلا ىف ىذلا نايبلا ناف هير سوماجلا هلضف ناف سوماخلا ٠
 ىدحيو هنع مفدي امم كلذ ناكل هيف هضعو هحمرو هاكرذ دسالا ربدتسا 00 7

 نأ ىلع لاحلا تلد دقن حال_س هف يفو هيلجر ىفو هفالظا ىف سوءاحال سيلو هم

 ىركلا يئاوب امنا رقصلا نا سايقلا اذه ىفو باقلا ةءاجش وه امنا مالا رادم :
 يوقلا نمضي اهفالو فيعضلا اهم يوق ىتلا بلقلا ةعاجش نود هحالس ناك
 تالاملا لك يف ةرحلا نم يوقأ رهلا نأ كلشتال“ هفرعت ام ضع كلذ كل ررفاسو

 فعض ربألو ةعاجش ةربلل تثدحو ةبلاطمو ضخ امهن» ثدح اهدفس اذا يت>

 ىف نءع لل 6 رحلا راصو هئم ىوتأ لالا هذه ىف ةرهلا تراصف

 ىمهخنذ رملا نأ كلذ لاثمو دحتسم وهو هتعطقل هتقأط 9 ناعمالا ةباغ برها

 رح ا ايعأ دق اه اذرج عدب الف ردايبلاو ةجربالا ىفو راجتلا ريبثأ ىف هب ىربو
 نم ةوف فعضأ 'يش لك نم ىمملاو دشأو هنم ظعأ ناكناو هلتف الا سرع نباو

 هل تثدحأو ةءارجو ةعاحش ىضخلاه ثدحا ىصش اذان را
 أفمض امل نبا ثدحأو انبج امل ءاصخلا لاحم ناذرملا مع هل ثدحأو ةوف ةعاعّشلا

 ىلا هيرضل ىت> هيصع ىخرتسيو هنوق لحاتف عزف دق رضالا ديدشلا لجرلاو

 ثدحأ ىوقلا يمر ناف فيعضلا يئذلا هعم نوكي محالا باثذ نم ىوقلا بئذلاو

 نم كلذ دنع ىوقلا كلذ يرتعيف طل ام دنعف اعمط فيعذلل كلذ ش

 ىذا دسالاو اش فيك هلك أب تح ةوقلا نه فشلا ىرت. ام رادع فعضلا

 فيك هطغيف ه.لذأ ىلع ضبش مث ىبصلا هربظ بكري ىتحرمفلا املا ىف فغشلا هيرتعي
 هتسالا دودملا تاختحا اذا تارفلا 'يطاشو داوسلا ناهغ كلذ هه لعش دقو ءاش ٠



 ندكركلا لاح ةفرعم ىلا عجربف ةملثا ة ةركسدهنع بهذ ىتح هنع جحبف هيلع حقي

 ريغ ىف دسالاو مئاه ريغ ناكاذاف ليفلا امأو هضرأ ىنادأب هيلخت الو هروط روطب الف

 ناف ايقرفأ ةمجأ نم نو كي متايداوس نوكيو انقارع دسالا نوكي ال مث هداغس مايأ

 ةدلبلا هخسفت يتح ايقيرفأ ادسأ نياعي ال ليفلا ليفلا بحاص لاق هل موقب ال ليلا
 عمج ىت> ناكملا كلذ ىلا لصي ال وهو ءاملا هدسشو ءاذغلاهضرعو ةشحولا هنهونو

 تبئيئدارق نم عمسأ وهو ابطغ اضنو ريئانسلا بواحن عمسب ! يتحو دسالا نيبو هند

 ةشهدلا هتلمح اعرف امئق ًادسأ يأر ىتف هسفن ىف ةشحولا كلن دءازتتو هردص ىف كلذ

 بره هياهذ نا سانلا نمريثك نظيف هعباهذلاو دودصلاىلا ل وبلا ضغبلاو هنم

 هتركدسالا هرطضا ارو هرظ1 ةهاركلااوهنمةشحولا ن٠ وه امناو نبج»هدودصاو

 سرفلا بحاص لاقادأ اهدعب حاف ال ةطبخ هطبخيف هراقو بلغيو هءاح- ضن ىت>

 اد سأو احاسمت نأو ءاملا ىف حاسقلاكو ءاوملايف باقعلاك ضرالا ىف دسالا نأ متمتز

 يف هبلذب برض خاسقلا ثنأك هبحاص اممم دحاو لك لتقف ةسميرش ىلع اجذنا
 0 سيب لتش لينلاب ىناملا سرفللاو لاق ع ال5 كار لسا منضو ةعلرشلا

 أمه مايالا نوكن الو ة ةيذ او ةيلاخم أمهس عش , الو برألا 0 الو اا

 ناف ضرالا سرف ىلا عجار هاما نعرف ف رشو دسالا ىلع ةرهاظ ةليضف هذبف الود

 هلكشو ةمع نبا ناف رببلا ىلعالو رْملا ىلع الو دسالا ىلع يوب ال ضرالا سرف ناك

 سبل حاسما ناف ةدحاو اما اولاقءاملا ناكس سيئر وهو حاسما ىلع يعوق دق سنجلا ىف

 ىف تازدحتملاو ناحاملاو راممالاو ةيدوالا اكس ضم ديرب نأ الا ءاملا ناكس سيب“ رب

 ا ةليتلا نم بوُرصَو نينلدلاو ناطرسلاو محالاو جسوكتلاو ةبذملا هايملا ضعب
 ىف وهو سرفلا كلذ هلك أب امر حالا نأ ىلعو هبان نمحاسملا شرب كمسلا شامي
 هلخدب وهيلا هححلي وهبندب ؛بش لمتح نأ الا لمع ريبك ءاملاف وح ىف حاسمتلل سيل وءاملا

 'ىث ضراالا ربظ ىلع نوكي الف ضيبلا نضحلو دافسال ضرالا ىلا جرخ ارو ءاملا

 ضرعول نأ ىرمعلو رمغلا ءاملا طسو ىف دسالا لذب هيبش ضرالا ىلع هلذو هنم لذأ
 يف ليللا رك ذن مل كلزإذ هرخافم نم كلذ ناك دق هلتقف عئارشلا يف سرفلا اذه هأ
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 ضفنب نأ اكو هنم ةشحولاو رونسلا نم برها ليفلا عبط ىذا ل 0
 ناذراورافلا ىلا رظنلا عيطتسي الو نابءثلا ىلع ضبشودسالا ىلا ىثع مكنامجش

 روبصملايرتعي الام نوالا رارغصاو ضبقلا نم هيرتعلو برحلا لك اهنم برب ىتح
 دع امني لاق يريمسلا دم نب ىلع رك ذو هافق دنع هرب ظحالب وهو فيسلا ىلع

 لبفأف هنم لبقيل ضيبأ ذرج هيلع لخد ذا ذايز نب هللا ديبع دنع يملسلا مزاح نب هللا
 هللا دبع اذاو ذرجلا اذه نم بعأ اص ابأ اي تيأر له لاقف هللا دبع ىلع هللا ديبع

 ىّسمب اص وبأ هللاديبع لاقف ةدارج هن أكىتح رفصاو خرف هنأكراص ىتح لءاضن دق

 هبجوب حامرلا قلبو دسالا ىلا ىشميو نابعثلا ىلع ضبقو ناطيشلاب نواهنيو نمحرلا

 ليفلا نباع اذاو * ريدق 'ىث لك ىلع هللا نأ اودبشا نورت ام ذرج نم هارتعا دقو
 كلذو ةبسانما كلت رادقم غايب الف مظع رونس هنأ نظف رونسلا يش هبق ىأر ذي
 هنأ ةبج نم هنم هبريض سلو هسفن رونسلا ةيؤر غابي ام نظلا كلذ رادقمو هبشلا

 راغصل مامط هنا ىلا عجرب ينعم يف ناكذاو هسفن ىلع هبلغ هرواس نا هنأو هل ماعظ

 ةلكرلا هاكر اعر كلذ عمهناو هلك أ يتمو البث طق دسالا لتق لهو اهرايكو عابسلا ١

 ليفلا ىلع ةحح ةبأو هيلخحت نأ امأو ضرالا ىف ابراه هنع سهذب نا امأوهلتق نأ اماف

 برضي رولا هيفروصتت ال ردكلاءاملا ناب هتفرءذ“كلذ هعزفيف ارونس ىرب نأ ىف

 ناودحلا نأش ةفرعم يعدد نم هريغو قطنلا باص او موضعل لوف اذه هيد

 ءاملا اهمحمي ال لبالا نأ م ىفاصلا ءاملاب هئم ام دشا ردكلا هاما سرت نإ مز هناف

 ءاملا ىلع مهدنع ىلبالا مع امئاو مهدنع ريلا ءاملا وه كلذو اظياغ 7 نا اللا

 لينلا 'يطاش نوئكسإ نذلا نأ ن 55 دالس . ماقأ نم م عزلو لي آلا هيلع 0ك ىذلا

 لاحط مر تعيف 'ينلا كمسلا نولك أو ردكلا ءاما نونرشي مهنا ةيونلاو ةشيلا نم

 ضعبل كلاس هودجو ءاملا ليخ س ارشأ نمانسرس متولي ضار ١

 نوكي ىذلا عرصلا نم 'ىربب سرفلا اذه جافعأ نا نويزبو كلذ نم ضرع ام

 ةفيعص يه لب فضا ذنملا ف دسالا نأ دسالاب رعد نم ضع لاقو ةلهالا ىف

 هناو ندكر كلا الا هل موقب ال تغأاو اهم يثحولاو ىوقأ مهدالسإ ىف ليفااوب
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 اودلو ام ندك ركلا لو هيلع سانلا دلوب ملف ليفلا امأف نانجلا تباث شاجلا طبار لابلا
 دنهلاو “ مهد براقتم امهدب ىمالاو الا ةماب_ثلاو ةدحنلاو ةوقلا طارف نم

 لعأو مألا نم ,هريغ نود تافارزلا باحصأ ةبونلا نأ 1 لويفلاو روببلا باحصأ

 نادلبلا نم ريثك يف ةدوجوم لاح ىلع اهنأالا اهم رولا دواج مهسأبل راص ام ةياغ

 تيفل اذا ةيلهالا ةليفلا ىف اولاقو دسالا ىلع يثحولا ليفلا ةوف معجب اورك ذ دنو

 شيعن داكن ال ةليفلا روك ذ ناف ةدحاو امأ اولاق أمهس انعجو دسالا قارعلاب ادنع

 هيلع تناك ام ىلع ديزت الو مدالبب تبت ال ارحالس رثك أ يه يا اهباينأو 8 دنع

 اهماابطو ةدلبلا ةفلا2 ةدش نم كلذو دنع مئاتال اندنن يهو 'مضرا ىف تماقاام

 ضاىمعالاو تاف آلا نم اه.رتعي ىذلل ؟دنع توللا اهيلا عرسأ امناو اهاوفل اهضقنو

 ىرحأ اهدالب ' ميمص ىف شحولا نم اهنا كلذ لدا لاس اهلاع تممتجاف مرود ىف

 نا د- هل ةبلهأ ةروبقم أهان ريصو لبحااب اهان دطصا الذ ىغم أو اسفل مهشأو يولأو

 قاتلا اذا لك اثوتحاتحا اذا برشت تناك اهنال اهئاذغريغ ىفو ةيشحو تناك

 الع ديبعلا مايق ىلا تراص ايف ةجاملا مقوت نم فرعت ام رادقم كلذ نم ذخأتو
 ًاطظطاور "0 و صقتنلا نم كلذ لحد ابحاصي ام ءالكولاو اهساومسل ءارجالاو

 تناك ام اناش ىت> كلذ ضر ' مل مثءاي_شالا واس ف دحين أم بسح 1 ريصقتلاو

 اناعذقو فالخلا يف تناكنا دما دضلا ىلا اهانريصف ةدلبلا كلنل اهراكنا نم هدحي

 أملاح ءوساو كلو مورأا دالبب تو لبالا ناف ناورملا رئاس ليبيس ابليس نا

 ءالحلا مهميصلل سائلاو تارفلاوةلجد ىلا تلق نا توم حييسإملا وتوع براقعلاو

 ةرصبلاب لصح ام هدالب نم اوجرخ اذا جئزلا نا انماع دقو نوتفامو نونوديف
 كالت عيمجو د وعلاو لدنصلاو جاسلا و لفلفلا رزب مكيلا اواقن ول كلذكو مهتم ندع

 ىف تب ناك ناو سون.الا تان عانتماك الا مثدالب جباعلا تأ عانتما ف ماضهالا

 ليفلا ماق اذا ةدلبلا هذه ىف دسالا فرختفم نرختش الف ض را يف ىذرالاو ناويح

 سس 1 دسأ نال هياع هاو ان يذلا عضولا يفو هدالب يف انهاه دسالاو

 مكدنع ير ًاضيأ مدنع ةليفلا نالو ةفوكلا دسأ مث داوسلا دسأ اهاونأو ةباغل
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 دسالا نأ نصت ناك ناو رفلاو 0 أمس رفظلاو نايداعتنف رفلاو دسالا امأو

 حالسلا عقول لمحأ كلذ ىف هندبو دسالا ىلع هنوف نود ناويحلا رئاس ىلع هنوف ناف

 ةلقو هتيحان ةمالسل ال ضرعي الف هتباب نم اسيل امهمأ انشأ دقو رببلل رْفْلا ضرعب الو

 يتلا ثالثلا مئاببلا امأو هنع زجعلا نم امهسفنأ نم نافرمي ا هل ناضرءي ال اهو هرش

 موقب الف ندك ركلاو اضل ليفلا لثم ىدنهرببلاو رفلاو دسالا قوف اهناف اهانرك ذ

 ىلربفت ذسالاو سوداحلا 0 ( هلم كلذ مورب 2 هيف عمظإ الو ةميج الو عال

 مث هاتبلنف نيتسوءاج دسألا زربأ هللاب مصتعملا نينمؤاا ريمأ نأ كلملا دبع نب دمحم
 أسوماج هل زربأ مث هتنصحو هنم اهدلو تو هتبلغف اهدلو ابعمو ةسوماج هل زرأ

 000 هيلع ةءارحلا نم دسالا عبط قوادمه هنع ربدأ مث هبلاوذ هد_>و

 'ىثل سيل ام حالسلا نم هبلذعو هفك ىف ىلعدأ دق هنأ لعيف هل ببهنلا نم سوماجلا

 نم هفلظو داو سومأ-1لا من يف سيل هنا امج سوماجلاو دسالا معو هاوس

 ةنم فوحلاا نم سو.اجلا عمو هيلع ةءارجلا نم دسالا عف ريثك الو لبلف حالسلا
 بونولا ىلع'ةوفلا نم هل ناو هباها ىف جوت هندب نا دسالا ملعبو كلذ بسح ىلع

 دبفلا دنع كلذ سدل لب سوماجلا يف سبل ام برملاو لاطلاو رضحلاو ربمصلاو .

 طوبه الو دعص ىف فرالا دنع الو هرم ةعرس ىف عبسلا د: :ءالو هءولو يف

 اهرامضإ ديجأ اذا قاتعلا ليلا ضكز الو هزيمارج عج اذا يظلا ناز هنا الو

 دسالا عمام ردع هنع صوكنلا نم سوماجلا م كلذ لك فرع "نيو

 شحولا رش نرق ةد> يف سيل هب 0 1 9 ادقالا نم

 'ىث نع ناصنال لذبتم هترق ناو هءااو دسالا بلاك فار ام خد نع الضف

 ىلع ةففذلا ن اسنآلا هذه عم سومأخ 1 ىوناذاو ا مك ا ىف قالا بلاءو

 امدقن همدقت دق ناكهنع ضرعب وأ هلتقن ىتح ةقحتسملا 0 الا كلت عم دسالا

 ىلع ماهماا» ءاسؤر انمدقو ةم.موهو سوماحلا انمدق كلذإذ سها اولع هلع نش

 قلخ عزجأ سوماجلاو نواعملاو عفانلاو قفارملا نم اههف اميوس اذه عابسلا ءاسؤر .

 ىضر دسالا ىلا ىدع وهو ءاملا ىلا ام ابره دشأو ةضوعلو ةئشرخ ضع نم هللا



 ُ ذل (

 تفتلتالا ضم 1 ضح ىتمو نضح 221010 دب , ال اواقو ار , "

 اعر هنأ عزو ندك ركاب ةوقلاو ةدشلا يف لثلا برن ١ ماوعلاو ابخارفو اهضم ىلا

 هب سحن الو هناكع رعشب الف هتببج طسو ىف ىذلا دحاولا هيرب هعفرف ليفلا حطن

 ندك ركلادلو ف لوذلا نم بجعأو هبشأةفاركلاب لوقلا اذهو ميال ىلع مطقنب ىتح

 ةرملا نأ نومزي 3 أ كلذو بنكلا ةأرقو بداللاو رظنلا لهأ 0 م أب هب أبر بام

 ولو لت الام ١١ الآ شنو نشل ابماو ىفأ قوطتم وهو الا ادبأ اهدلو 0 ١ ال

 اذه بحاصب تأدبا بنكلا ساردو ءايلعلا بيذكت ىلع يتك 1

 لشن ىففالا ليوأت نال ضيدتو دلت ىنفالا نا مرمز.ك ي دنع اذه سيلو ربملا
 يثأر لاو روشفلا كلّ , ىد مان ذوح يف هتمط4 3 ضيبلاب تفرط اذان أبضي

 نأ تارغالا نم م ريثك مزيو اج عدم قل نأ لمح تاذ لكل ديالو الو أد الوأ

 ىلع لاف هدر ىلا عرسأ ال تنك ناو ريما اًذيف ىاقا اهم قلذغو نفعت ةأكلا

 نكسأو هلقعا ق'أ نم هنرف ىأر نم ينرب فن ندكر كلا نرق امأوءافك نيلا هءاحأ

 ردق ىلع هلوط سيلو نبربش تاو نوكي ةمسنج ةعسو هليصأ ظاغ نأ هربخ ىلا

 ةيالصف ةكولعو ةنودل وذ دم ءازجالا مود ةسالملادب دش سارا دنع وهو هن

 رو اذا مهلبق انيلا عن 3 هنأ الا نيصلا ىلا ةرصبلاب دنع رضحو 'ىث * هيلع عنتم ال

 نأ مز 0 امل كلذ ريغ لاصخ هيفو ةبيحت ةروص هعطاقم ىف تربظ

 رصم لين يف نأ انباعصأ معز يتح دسألل ضايفلاو حاسمتال ءاملاو باقعلل ءاوحلا
 عنتمن الف اسفنأ اهبصتفتو ةيهاظ ةوق اهيلع يوقتو | هارذ الك أ حاسقلا لك ًتالويخ
 مهدجأ لو ءاملا سيدنو ءاملا بالكبو ءاملا ريزانخم ءاما ليخ ركنأ نم اوضراعو اهنلع

 همسا ينع سهذذقو كمسب سيل امم رحبلا فذوكي ىذلا ناويلا ضعل نأ نوكشإ

 ىجزملاو هل لماحلاك لازب الف هرد_صو هنط) تفعل ضرع اس رغ رضلأ اذا

 نانخاو رحبلا كلس وابو لبج وأ لأم 5 ةربزج ىلا هب فذَش ىت> نيعللاو

 دق بررفلا كلذ نأ الا ضرالاب اونقنأ اريط وأ ناين اونباع اذا رحبلا كلم شياعت ف

 نالا_ةيف نيبلاو دسالا امأف ناورملا كلذ ةئومع قيرثلا كلذ لس كلذلذ اديغب يعمت
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 بجعلا نكللو تداع !مهوور دقو ءابطالا كلذكو بابلا اذه نم 'ىثن رشن ةلباق

 لعل الاد مث هفالتعاو هسأر ندك رثبلا ..ءاورك ذام بحللا لك

 ا او قب ناك نافو<ي نم لك أمل هللا كنءرك أدب الو ةنطبلاو

 هوم ثيح ثورب هانلعج اعاو بجعأ اذبف ا,موج ىف ثورب ناكناو بحع اذبف
 بابلا كلذ غاب اذا لاصللا لاتعت يم 01 ل ىنبط ام اذهو كرم

 هسأر لخدب من هعبش لك أب ىت 6-60 نطل غ نم هسأر جر دلولا نارفأ الو

 ريغ ايوه هزاوح 0 2 يفالو ةردنلا ىف امتتم الو ل ةأيأ تلو

 ريصش الو اطال بيع الو لظ هبوك يف سلو هش سيل ىلق نأ الا ليحتسم

 رداقلا وه هللاو همفدب عاججالاو هرك نارقلا دحي ملو ةدومحلا تافصلا نم 'يث ىف
 هملعيال امم اذهو هدر ىلا ليملا ديدش يلق ناك ناو هراكناب تأ تفل هقلخ

 ربا لثم هنع ربللاس يلو رهاظتملا ربخلاو ىهأبلا نايعلابالا فرءالو سايفلاب سانلا
 فرشأ سيل ساسدلا نال سان كلذ ركذأ ماو دان الو ضي ال ىتأ ساسدلا نع
 نمو 2 تأ اوذ نم ضيا : ىلاوالاكو ريطلا راسكو حوسملاك وه لب شافطاك

 دإت امنأ نيفلدلا نع رباك اضأ ندكر كلا ن ع ربما سلو تايضرالاو تا "ا

 هلك اذ هو ىرخأ ةككتو م حالا نيد ع نه داو جسوكلا ناو كلذ لثم محالا نءو

 ناهربلا هج رخو ةلدالا هتبثن ىذلا ؟ىثلاكز ئاهلا 'ىثلا لعجأال ىلا الا ليحتسم ريغ
 ليءأكلذ ضقت ىلا ىلقلا ناكناو قفرلا اذه لثم ىف تجاولاو راكذالا باب نم

 ميزو باجيالا باب يف ال_خاد نوك. نظلا كلذكو تاقبط نم نوكب أضِيأ ليلأو
 كلذ اوع اغا مهو دل هلك كمسلا نا معلا لهأ نم ساب 72 دقو كلذ نع ارم | .كأ

 ناو * قرع الو ضأ الو الو كانه هل رشنال ال ليثلاو هينبشتلا لع اطت

 ضعأ اهلاثم هنغ ىذا 0 رن لو ةوشحم وأ ن نطيلا ةغراف الا ادبأ دجوت ال ةكمسلا

 بخعأب كلذامو ال واذ ال أو ادخاوف ادحاو 7 ماوطلا كلل يدحا ب تلا أهرب و

 للا نذأ اذا انيقع احورخ هئم ناجرم لئاخلاو' 0_1 ةقائلا ءأيح نم قيضأ الو

 كلذ ىف ةاشلاو نانأالاو رجحلاو ةك“رااو سوماجلاو اهدلوو ةأرلا كلذكو كلذ ئ
 ( عباس ناويح -5)
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 بأن يملا ىف ءاقثملا همالساو « مكموب باق هناث اهرب رخآو

 بيغم اناع امرس كلذو « دم ًابوتشيو طاباسا فيصل

 بنحت سمشلاو جاربالاكلمو هدماجر حبلاو تيربكلاهل غاسأ
 بطخو ىثنرغقلا ب يسع ماقو « اهردق طارس تماق ذئمويف

 برغي نيتاسبلا ف انصأب مهيلع « هطامح ىف قثرد ىص ماقو
 يف لعأ الو رخالا ترربكلا اندازو ءاقنءلا ىف ىرسلا ىنأ لوق نيعأ نب ةرارز تدثف

 ينلا رك ذ ندك ركلا نوتيثيف لاق مهريغ ةقرةأا ىلع ءاقثملا نو: اموق ضرالا

 ناويإلا باتك ىف قطنملا بحاص هرك ذ دقو هام نيح روبزلا ىف مالسلا هيلع دواد

 ظ لهأ عجأ كلذ.كو هتمج طسو يف ادحاو انرق هل لعجو ىدنبلا راجلاب هامس هنأ الا

 اهم ىثنالا نأ لبق نم أ ىف ضرعي كشلا راص اءاو مهر يغصو مهريبك دنبلا

 سنجلا اذه ددع لق كلذلف ليفلا لمح مايأنم لأ تسيل ابلمح مايأو اروزن نوكي ام

 فانك أن م ايش ناويملا نم 'ىث عرب ل دالم تناك اذا ندكر كلا نأ دنبلا عزتو
 اعوضخوهلةبيه ضرالا تابج مدمج نم ختسرف ةبام اهسبوهن» نوكي يتح دالبلا كلأ

 دئبأا ةئمسلا ىلع سهاظ هنأ الول الوق امطن ىف وهو اهدلو يف اولاق دقو“ هنم ابرهو هل
 نومثزب م.مأ كلذو ةفارلعا باي ىف هنولخدب ءاللملا نم ريثك لب سانلا رثك أ ناكل
 اميرف ةدالولا تفو ىرجو تنحشو تحضن اذاو من نأ ثداك اذا ابامح م انأ نأ

 قتحب هسأر لخدأ عبش اذاف رحشلا فارطأ نم لك آذ اهنطاب نم هسأر دلولا ججرخأ

 رضلاو ب كلا ىلع ايون امتيطم هتعضو محرلا هنركل ًاوهناكم هن قاضو همايأ تمت اذا

 قطنملا بحاص معز دقو عاب 20 يد هل ضرع ال لب هسفن ن نب اد

 ىف زئاج اذهو اهمطن يف هثكم لوطل نائسالا تبان همأ نطل ن ١ نم جر ليفلا دلو نأ

 نهدالوأ ندلو دق ءانءالاو ءاي" الا تافورعمءاسن ةعاج نال ركنم ريغ ليفلا دلو

 دقو اههريغو نالجع نب دو سنأن ب كلام نأش ىف اوور ىذلاك ةنان نائم أ نبلو

 ا نطل ! يف يفوت م | مهالا نب هللا كدع ن ناقاخ نا ةرسهبلا لهأ نم ره نعل مز

 طنرأ ملت هتقدر او ركوب #7 كلذ سيلو يجهو كلذ حدم دنو ًاررش رثع ةنالث
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 نم ضع لءلو لاق سوماجلاو ليفلاو ندكر كا ةنالل اهئاسؤرو اهراكم اب :دأسو .ش

 فرشلا لاص+ نم اهفو لبالاو لدملا ناو لوي بنكلا ىلع ضارتعالاب يرغا

 ةدءلا ىفو ءاهللاو ةنيزلا ىفو ملسلاو برألا يفو رخحلاو رفسلا ىف ءانغلاو مفانماو

 ىلا سيل موقلا لاق سوماجلا دنع الو ليفلا دنء الو ندك _كلا دنع سيل امداتعلاو

 انكلو بابلا اذه يفهلخ دن نأ زوجيامباإلا كلذ الو اندصق هيلا الو انبهذ بابلا اذه

 دادنطالا نم عانتمالاىلاو دالوالا نود لاتفلاو سنالا ىلع فدا و ةاما#لا ىلا انيهذ

 د_سالا تءداص اذا لبالاو ليطلا دنع سيلو ديدشلا شطبلابو ةفيطالا ةليحلاب

 نم *ىد لك ناف ند ركلا امأف ندك ركلاو ليفلاو سوماجلا دنع ام روبنلاو رولاو

 اناريح ا. ادلا ىف ناركب نم رثك أ امو شحافلا ري_صقتلا ةناغ هنع رص ناويملا
 ءاةضءلا ةروص نورب اوناكناوءاوس برغم ءاةنعو اذه نا نومعزبو ندك ركلا يعسإ

 نوال' هدحو لاق 0 هس ةءسرأفلاب م كرانلا د يف ةرودعم

 0 ة.سرافلاب كرمو ةِ رملاب نوال وه "ىم ةيبشرافلا ليوا نال اربط

 رغم ءاقنع وح ف هن تقلح كلاق هنالطلو ' 7 7 تربخ أ[ اذأة ضر ةيبزعلاب

 0 لعشن ىتح كل نمؤن نل اولاقو مهب او اولاس معنا ضءا نإ ثردحلا ىفو

 ودعوا قغيمسلا يدتملا نبأ لاق لما مويلا درتو مالا قتلا ف ىف قلو 00

 يددرأا فوفكملا نادعم

 لاخلا يذ ىمصلا دجو د * ءولا قدا_ىلاو ىنلا يمسأي

 لاللا بقا« زرخ دعل # هنشل مىذلا واؤالا بداص

 لالبلا قوفذوكي دهم بر « ميقع يهو ءاقثعلا هتدبم
 لازلزا ةدثل ارط ش # انحالاو ةماءنلا هل ىنصت موب ]

 يف ىلوم نيعا ئةرارز لاقو مع امازو«زيو٠ ءامزعلا نوت ةاهلا هك م لهأف ٍ

 لاق ءاقنملا هلفاكن يذلا ىمصلا ' له كذو ةيميقلا سئرو#و ماوه ْن دعصأ 3
 بدم وهو !مرئايحأ ءاشولو ٠ شبك أو جام يحام لوأو ش

 برقلا قبقشلا ييفكيسلاقو « ةدجو مأب عاس هنكلو
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 غارفال ىمنالا ضاكالو لمحال لؤ هلا لما ضاك الو لوكالا دسالا ضءعك

 لاقف بضغلاو لاتقلا دنع نرقلا وذ هلءعتسا ام الا هلمعتساو هن هب مئمصإ هارنالو ميلا

 نر اذبف لصالا فوجمالا نوكيال نرآلا نا كلون | أما ميل درا, نم ضعل مل

 ررظي ملا دح تدب اذاف ةنس لك يف لقت وهو هرخا :| يلا هلوأ نه تمصم ىلبالا

 فوملا قورقلا ثك و ربظ غلب دق هنأ ل ع اذاو هتيالصو هسب» ىف كحتشإ ىتح

 نول ىف نرقلا اذه دج مو اولاق ليفلا نرةك كلذ سالو نورف اهفاوجأ ىف نوكي
 ةفص كلذك سيلو رولا ضانق ةنغإ هينا اضاو دانس! ءانل ا اكتعاوو نورفلا

 ىحالا كلذ لثم نوكي نأ زوجي الو مقفأوهو ريغص لبالا مث لوب هاندجوو نورآلا

 ةريثك انورق تبأر دقو نم ةنامئالث اممف نوكحر. نابان هنمو هيف تبن كفلاو

 ظافأن دكركلا نرقو ليفلايئاع نم اضِيأ هذهو ءاببصو ءاشربو ءاضيب سانجالا

 ليفلان رت نم مرك أو بلصأ وهو هظلغ ردق ىلع الا هلوط سبلو عارذ راددقم نم

 رك ذب ال طبلا بيضفو يالا بيضف اجلا ليفلا ربا نا ويلا روبا ربك [ لابو

 تدع دفو ليفلا نم « اربا ظعأهمسج رادةمو هردق ىلع 'يثا سيلو ءايشالا -

 لخدبال هنكلو كلذ رادقم انفرع دقو روقنقسلاو نوذرملاكلذكو نبربا بذللذأ

 هذب وهو ا ىذلا هموطرخ الا ليفلا نا ن 7 نكي لولو بايلا اذه ىف

 لئاق هو بمعلاو فورضغلا نم 'ىث وهو هفو> ىلا بارشلاو ماعطلا لصوب هنو

 هعفربو ضرالا هب برضيو هندب مرج رادقم ىف هحارص سدلو حييصل هنمو برضو
 | ازيا ىف طلو ددملاو هلاقم نم لئقم وهو ءاش فيك هفرصنو ءايسا يف
 ليج هيدب 2 ودملا ىلع ليوهلا نم كلذ ىف أم عم هب لئاقيف نكأا دددش

 انآ ىر قا هال انعم وهلا ىف همفربو هموأط رخ جر هنأ الا ةحايسلا

 0 ال هبال ةحابسلا حبق ريعبلاو هب رخام الا ءاملا ىف هب دب عيد بيغل سودءأجلا

 دقو هانرك ذ كلذإذ ليفاانيبو هنب رباغي ريعبلاو ليةث ءيلعب كلذ ىف ور هبنج ىلعالا
 ' اهبناق درفلاو رسهالا سرفاا امأف ةماعلا ملتي ملام ءاملا ف قرغي ناسنالا نأ انما
 عابسلا ف ارش *أو ضرالايف ةفزال الو ةيفاطال ءاملا طسو موق برقمعلاو ةتباازاق را



9 4# 

 هدنع اهو هينا لوصأب قاعيو ليفلا ردصب قصلو ةيرضلا نع اهب هلأ ةبو بنو ٠
 قلما دبدش الجر ناكو هب لاج ام ةدش نم همطح داك ةلوج لرغلا هب لاخ هانرف ظ ١

 نم املقناف فوج باننالا لوصأو لاملا كل: ىفانأو تدمتءاف لاق شاملا طئنار '
 ةريخك منانغ نوملسملا منغو ةعزبلا تناكو ىدب يف نائرفلا راصو ليفلا ربدأو اءراصأ 1

 كلذ ىف تائو

 ماسح ةموطرخ اولصو دقو * البمتم اعداو هلا تشم

 ماذه ديدملا ءام نم ضيبأ, * براض ليلا هنإ ىسفنل تلتف
 مابع داؤذلا بوخنم لك ىدل « حضاو كرذمف هنع يلكذدت ناف

 ماتق تالج ليل ةنظك م محاف فلك أ موقلا عاجش دنعو
 ماز ىأ مزال ناوه اف « هرد_صل تقل يتح هتشهأتو

 ىاحم لك تاداع نم كلذو « ةنابل درأ هينرش تدعو

 ماشنو لبد ين رد تباو « مرض توص هاريدهو لاك

 (نوراهلاقو)
 ضرعلاو لوطلا لّضاف ليام * هيودتعل مس ىنانأ الو

 ضرالا رفعىفليفلا فنأ ناك اذا « 0 كلذ لفحأ 7 ترص

 ضنفلا دإب لاب قربلا عمل مم لو « امناق زعم يحل تثأر ليحو

 ضف يفواروط عفرلا يفهفرصل * روزح فكب قارخك راصو

 ضحر ةقازم قوف يناكترصو « هلامث ؛ىث لك ىرفس لسقأو
 ضحب ةقئوخأ هنع برتش لو * هلوهذ تمنتغاف ينأ-< ىوهأو

 ّضفحلا نت برحلا سارمريثك ه دجام فك يف نرقلا لاعبو لاح

 نع لوفر ىدنه ةناطر «* هدم ال اراه ىلوو حاطف 8

 امئاو نيفقعأ اجرخو كنا اقر ىتح نينطبةسم ناجرْ ليفلا يبان نا مز هتباو ١

 نو رقلا جراخ يفنيلصأ ال نأ كلذ ىلع ىلءادلاو اولاقر ومالا مرفيال نم نيبات امهاعج :

 ضع رلدفدمالا كلذ عمو ابا نوكيال نرةلا نالو هدإ> خو دنع كلذ دجول

- 



 هلوق ىرماعلا
 شهاننيماحلاضعب ذامغضلاوذو « ىماع نود نم راطاللا ىعاشلا انأ
 شرافم تايمدتسم هب اهمأ « هتكرت ىتح ليفلا طبخك طبخ

 لبقم ن ليم دمت وأو ىيعالا 4فلاو

 ايئاحهت باتكلا تايب ربح « ىعاشب نورصأت ام سماع ين
 . اينادتم اننيب ايف بمثسلا ىرأ « 9 مدخل وفم [ك وفعأأ

 ش أيفأب شارلا نم م ىقبأ الف درحن « ةنسأو كم ةماه ليفلا طبخ طبخامأ

 تح يتلا اذا مهطبخو سانلا ءطو اهدوعتو امدؤت روسكلا يهو ةرساك الا تناكو

 لاقو ردنملا نب نامعنلا ةليفلا لجر تحن هن ىر نم ناكف تايانلا لهأ ضن ابئاوق

 سعاشلا كلذ ىف

 لويفلا زوجي هنتي ىرذو * يضأ كلأ ال جاتلا اذ نا

 كلا مأ ةأاةس ىت>ز « امنلاكللا ىلعيدع ي سك نأ

 يف تبأر لاق ريس نب كللا دبع نع ينقثلا بوقمي بأ نع ءيدع نب منهل 0

 نباب هراد تيشو ليف فل هطن م ىلع ىذلا نيصلا كملم نه اياتك ةيواعم ناود

 ةيواعم ىلا واؤالا نفث نارهم هلىذلاو كلم فلأ تان يا ىذلاو مهذلاو ةضفلا

 ةليفلا تح ىرن نأ ا ىنغْلا ذوبلف هلتغل ينغلاكشور لتف لف ردك“ ذاوأ املو لاقو

 كيرطي نأ ذيبلف كلشور لتق دقو ىنغلا كشور تاتق اذا لاقو يرسك ىلا تفنتلا

 ناوغص نبناوغص لاقو ؛هليبس اولخ كتةطنأ ىتلا كال تيقن ىتلا ةدملا ىرسكل اقف

 بدأتلا نم عاونأب ةليفلا بدؤت دنهلا نابزرملا ديزب نب دواد دنع ناكو ىراصنالا

 ديدشلا بيغرلا مذبللا فيسلا اوطبر امبر ىتح بورملا بادا عاونأ لع مهنوبردنو

 فيك ندعو ليفلا موطرخ فرط يفناليسلا ليوطلا ل قصلا مانلابرغلا ديد1لا نتا

 نيلايفلا سؤر قوف نواك يق ٍد> هموط رن هعفرب فيكو الامثو انيعو امادق هب ب رمل

 رك ذ يتااهثديصق راصنالا ىلوم ىلوملا نالف نب نوراهىندشنأو لاقهربظ ىلع دودقلا

 فيسلا هلانب ثيح ناك |لف هيلا يثف ةيصلا هذه ىف ليف ىلا برا يف هجورخ اهبف
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 رباعلاو ربنملا لك ال ةوبشلاو باطلا ةديدشابما ابحاصيو اهشيدي امي ةكدساا هله لبج

 ريثك ًاربنع هفوج نم اوجرختسا اتيم هواصأ اذاف باودلل ىلندلا نم لابلل لتقأ
 دبملا مئاغ ىف ارذ : نيب رحبلا نفس نيرفل حاب هنهد نأ الا مفنلا نإ :فهفامواذسا

 ديدش هد "مم ةعاقر مهعقرأو سانا قوي نه ناكر مالكا اذ ه ىحأ انأو امو

 ليفلا لعب صمت وهو ىدنه هنأ هقمح نُف ساذلا ىلع طخ -و هسفن نع ىذرو بو

 تلف سمأ ىلعأو اعفن , مأ سبلأ ضرالا لم يذلا توما ىف دنملا لوةتاملاقف

 ناويملا عي .ج ناد 50 ماسفالا ىلع عش اما مالكلا امله راد٠ نا كلاهايهل ٠

 ناجل تا ْن « حاش ىذلاكءا ا م١ ىف ةروك ذلا

 ابشاشخو اهئاذلو ريطلا رارحا نم ريطل 0 سألاو باودلا نه ىثع يذلكو

 ىلع نوكي ىذلا توملا امأف كسلا شراعب ام لكو كل.سلاك مومي ىذلاكو أرجءهو ٠

 ل ١ تارا فدل 3 هةكراللا ىف نأ اناع دف ضرألا ةحو ٠>

 ليفلاو اولاق “هةفرعم رادقم اذهو باوملاب لهاسش ال نم ناكل انريغ> دق نم ناك« ٠

 دعاقلا فلخ رعب هنأ همظعو همظع ةوق نءو لاقنالا لج يف ناويللا عيجج نه .يرل ١
 هذهو ضعءبأ هدب ' ضل لامد>ال هريس سحب الو هئطوب رعشبب الفير لاا

 ندكركلاو ليفلانم لمح ةدم لوطأ ناويللاث انا لماو- ىف سالو ىرخأ ةوغأ

 مهتنتفن دنا امأف ؛ 38 سضمن'ىف هيلع ديزن ليفلاو تابلا اذه ىف روت 0
 |طواطأف ناويملا سانجأ ن« كلذ نود ناك امامأت ليذلاب مهتنتف نم دشأ ندكركساب ْز
 فاظلا امأف 00 نا ال ةئ ىلا فلخاو رفاملا المح ١
 ناك امو ريشة ةكمسلا لو امامح ةدم ناف رقبلا نم اهنم ناك اش نيب رض ىلعف.

 نم فاس ايف كلذ يف ناومملا سانجأ انرك ذ دقو روشأ ةسم اهلمح ناف منثلا نم ٠
 اسملاو رظانملاك اهروبرظ تحتف ناودحاو نيعلا يفاملوه ةليفلاو اولاتء اذهانباتيك ٠

 لجرلا تاتف امر ري تناكو هعاوق طر.خو برضو لاتق ليفللو داصرالاو '

 تدصقو فاعلا تك رت لجرلا أبملا قلأ اذاف هتاعو كلذ ىلع تبرد دف ةليفلا 3 و 1

 ةصوب نب ضهأ:ل ىرماعلا بوةعي نب سابعلا وأ د_كنأ كلذلو هت_سادت و رد :
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 ملا ةشحاف ةسلايلا اهل لاَش , يتلا ةمسلا نإ ىرمماف كنسلا و ةواللا ثيدحو

 ام ىلع ةلابلا يف نألا تأ ىلع ب >أ نكلو انين هول:قو انايع كلذ انباع دقف

 ةاناؤا| نسر فرظااو ةءاكملاو نقللاوةفرعملاو سا نم 00 ملف ع لوف مترك ذ

 11 اوكلذ ادحو م لاصخلا نم كلذ ري_غو كولملا تح دمصتلاو لاتفلا ةدشو

 زهظلا ىلع ثح وأ رادتلا ابل تااتحاو كولملا اهدمص يف تبغر لهو ليفلا يف أبنم

 اودسنا نيب ردبلا ةباغ امنا سيلوأ ءاذغوأ ءاودل حلصت لهو ءابطالا ضعن !همئازجاب

 انمدق اهناو يشاخا كاكطمصاو ا-صعلا عرش رفنتو عزفت ىتح ةلفاغ وأ ةئان اهبيع نم

 نوي وأ ةيحعلا ةمئمملا نم هراقثمو هلك يف ىذلان اولا لاصخ ىلع ليفلا لاصخ

 لاا نم هيفام ضمن وأ رصبلا ذوفنو سهلا بيرغو ةفرءملا فرط نم هيف
 ديضتلا و بيدعلا ثيلأتلاب ىواسنلاو يثولاو نيساحتلا نمو جيرافتلا نمو نسملاو

 يف ةلسخادلا ىتاغالاو ةيوزوملا جرا اذلاو ةنحاملا تاوصالا نم هقلخ يف امو سرغلا

 قوربو مناونلا قوذ امتو اجشلاو برطلا عمج امن أطألا ليبس نم ةجراللا عاقبالا

 رامزألا توص هب هبشإ ى>ولثملا هجر احشو هج رم نسح برضل ىت> نغم لك

 قفرلاو ةمبدخلابو ةنطفلابو ناغورلاو سيكلاو. ليملاو ركاب فرعي ام امأو“ رثولاو

 ها هيطع) ا ةلواطملا ىلع ربصلاو ةلواشملاب رذ- اا ار عكار

 ىلع ربصلاو ةلواشملاب ةفاقثلا موب ةفاقثلا قيرط ف لركما ضم امأآو هقذحو كلذل

 ثيح اهعضوم يف ريبادتلا كلت عض وو نالوأاو ركلاو ناغورلاو مدقلاو ةلواطملا

 م نأش ماك>ابو ةيناعلاو رظنلاب فرعل ام ضءا اماواةبو هل ء مام الو ةئمط هل ذر ال

 ساتجالاو ةحاحلا م ويل راخدالاو ةلبملالاح يف مدقتلا و هسفنل ذخالاب ةشيعملاو لاخلا

 ذرجلاو ةلسقلاو ةرذلا ل_هف بساكتلاو بلطلا نع زجعلا مويل اهسفنال رخدت يتلا
 دق مظملا ناك ناو همظعالا لن سل ن زاك اذاف لحتلاو توبكنملا وحنكو ةرافلاو

 ابل ىتلا نادءالا 3 دهأش نإ د ال ىن الف ةرخافملا ب باونأ'ن , باب يف لخدب

 نأ“ م ملا عم عج دق ندب كناظ اف ةميظعلا رخافملا تاوذ هه ل_ضانو لاضحلا

 أمتع ل دولا قرغتساو ةربأ ؛كلا ريما اوطلا ىنشام ةفيرشلا لاصملا



 يذ ذاوح لك 1 لفاسالاو ىلاعألل رافشالان اق ناسنالا الا ىلاعالا امن 1 رافشالا :

 عيجج روك ذا نم ”ىث' سدلو ردصلا مس ساو هناف نا..ذالا الا ردمصلا قبض هناف ردص

 لبقم نبالاقو ليفلاو ناذالا الا هردص يف ىدن هل ناويملا

 ميمايدلا دبغا اذا موجنلا سلط « اهريغ ليفلا رب آظ لثم ةليلو
 كلذ يف قوش وهو ناتو راما حلمأ همخض عم وهو ناو.> مخضأ ليذلاو

 درقلاو باكلا يف ناو لا ميج ج نم ةناكلا امناو ةسيلا قيشر مسلما فيلل ١

 > هقلغ عم راصف تاوصالا روص ةياكح الا افي دنع بلو ةيكسلا ةاشثلاو بدلاو ٍ

 50 كذظ امو ىدعلاب _عأ نم اذ, فاير أم ربظأو افر ام قدأو انهذ قشرأ هتمافخو ْش

 نأ لع اونا ده هضران مم لاق ؛ نم ةنامتالث نم رثك أ هبان يف ناك اعر قاَخ :

 أمم 0 نع اوكحو ناطرسلاو ةكمس' 'انلخ ناو

 دنملا يحاص لاق“ متيعدا ام ليفال اوعدت نأ , كل سيلف نينتلا نأش يف اورْثك أو

 وطرح لوطو تورس ناسا م لاصخ نع ربعملاو

 امل هنارتك | ةلذو هلمح لقنو هرم لوطو هشيطو هتفخ عم هلومرغ ربكو هذا ةعير

 وأ لهاج الا مويلع هرلا ميطةسإ ال نم تاعامجا نم كلذ نباع دفف هربظ ىلع عضو :

 ةتاونابتزو انذدناو انوادو ام انحسم يتم هناف ةيحلا ٍظع ن م متيعذا ام امأف دناعم 1

 نب, رحبلادب زنو نبيا وللاو نيئاقرلا ْتّدأحَأ ىفالا اذهب عمسن ملااف ليفلا نم ربك ا

 طق اساحم لمع تباوامو ترم ءاقتعن نا الا لبس هيف ناعالا ليبس امئاف نينتلا امأو 1

 ضمن انبأر امر طرفلا يف انأ الا هنع ربخلا نونذكيو نوركب مهو الا نينتلا ربخ هيف 1

 ر“ الف نامزلا ضع! يف رحبلا لبق نم جر ران هيف راصعأ نينتلا نأ متزي نيماشلا '
 لف ناطر لا امأو ةيح ةروص يف هولعج مث نينتلا سان كلذ ىمسف هترحأالا 'يش ا

 تدع مرد ب نيب رحبلا ضع لوق ىلا انك ناف هنباع هنأ ر 52 ا اددعأ و ظ

 يف مهنأو قيفاحالاو ةيودالاو ضايغلا اهيفو رحبلا ر رازج ضعل ىلا اوبرق امير مهنأ ١

 هيلع ام لكبو مه حاس ناطر ني ىلا تلبمو الذ ةيلس ١ر١ اودقوأ كلذ ضن ُ

 تاروهلاو تافارلا ىلع ملط دق ك ثردحلا اذهو ديرشلا الا مهنم جنب ل يتحتابنلانم ٠

 ( عباس  ناويح له)
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 لرب ل ر عدب الو هدنع اماكع ليوبتلاو اهنم لمجتلاو أبنم راثك الآ
 موك وأم نم ةلهاصلاو لواقملاو ةمدابتلاو ريمح دنع تناكو ةئيزلا موب ىفو دايعالا

 راءشالا كلذ ىلع لدب 1 هيرب تارا ةلفو ةدبملا دالوأ نم موسيكلاو

 ليسو ابس كولمو توه زضح ركذ ا ىشعالا لاقوةحيحصلا رابخالاو ةفورعملا

 لاقف مرعلا
 مرملاه يلع ينع برأمو * ةوسا ىسنؤدلل كاذ ىفذ

 مدإ 1 م«ؤام ءاح اذا « ريمح انل 2 ماجر

 مسقدق ( 3 ةنامن' ل08 اباعاو ثورلا ىدراأت

 مطف بارس أهف ءاين * ابلايفو لويفلا راطو

 لوق أمن ق ينحنملا ىرب تيبلا ىأر الذ ريبزلا نبا لئاش ججاجملا عم ىنعلا ناكو

 سرخ مهلك انلثم اشيجرا ملو © اناثم جملاب رغ ًاشيج را لو
 سرعالدئالولا بهم اثراححاب « هروتسير ” هللا تيبل انفلد

 سأرهل سيل ليفلار دصك شي جن ه ىنهنم ءايالعلا مول هانفلد

 ا عاب ىلا ااتكك كلما دبع هلاس لتكو ناويص سيغل ١ داعو مم عرف الف

 لاقف هيلا مالا

 ررخأ جاجحلا ىلا يقالطنا نأ * ىنعفنب ل هلا نا ول ثماع دنو

 رد انم تابع تاحصلا فو + امباوط ىدن انمح انقحتسم

 ريغلا هب ير ” نم قمحال يلا * ارذتعم جاجملا ىلا تا>ر نال

 ليفلا الا ججراخ ىلا هفرطو لخاد ىلا هبأسا لصاف ناساوذ ضرالا ىف ناويح لكو

 ةلولو بول ليفلاناسانا دنحلا لوقثو جراخىلا هلصأو لخاذ ىلا هناسل فرظ ناف

 اناسل هل ناف بذعلا ءاملا ىف نوكي كل« لكو ملكت مالكلا نقل مث بواقم هنأ

 ىث لكو غامد الو ناسا رحبلا كلهسمل سيل هناف حلل يف اهتم ناك ام الا اغامدو

 ةكف كلر حب امنا هناف حافلا الا لفسالا ةكف كرح امناهناف عالتالانود غضلابلكأت ل

 اماف ةياهالاو ةيشحولا مناهبلاو عابسلاو عيرالا تاوذ نم نبع ىذ لكو ىلعالا



 رعاشلا 1 وق كلذ يف نوداغلا 0 رام

 ؛بارغال راما ةوادع * باث ىف تازال انةنداع ٍ

 مالكاذه ىو راق كرش رخل كلذكو بارغال موبلا ةوادع ايضا رك و

 نع رابخالا ىلا انمجر من ناوسشلا] نم انباتك لوأ ىف هضعل ارك ذ دقو ريثك

 امناف ايهذم لاتقلا نع دجو ام لاتقلاب نم الا سمتاي نم موقلا س ي أو لاق لاثمالا .

 نوك الف لاومالا نم ابيف ةقفنلا اما ءايشالا رئاسو سفنالا نم هبف ةقفنلا لانفلا
 *ةنا لامك ذرحلا هباجأف لاق نيحلا لك اؤي ليفلا لك اب نم هناف كير نم موبلا لاتف

 مل نمو ةرهاظلا ةوادعلا ن ءررض دشأ ىهو لاق ةنادص اهرهاظ ةنطاب ةوادع بر ٠

 ملعاو لاق ساعنلا هبلخإ مث لتغلا ليفلا بان بكري ىذلا لجرلا عقوم عنو ارنم سرتحي ظ
 داصنأك ةنءالملاو قفرلاب داصا يتح ةدداكللاو ةدشلاب عاطنسي الإ ودعلا نم اريثك نأ 1

 هزم عمتي دقو فعضلاو نيللا ف تيأر 6 بشملا نالاقو يلهالا ليفلاب يمثحولا ليفلا .

 كيلا كيب بحأ كبري اولاقو تخل ليفلا هب قثوي ىذلا لبملا هنم عتصيف ريثكلا
 دجوب ال ىذلا فيسلاو كرس بحاص باتكلا بكير

 ناليفلا كبنريو لاتقلا يف كبك سم وه ليلا هج: ال ىذلا نضيبالا ليفلاو هلثم .

 نع رابخالاو ثردحلا اذه ىفأ :ىرم دقو “رك ذلا ليفلا عم نانو 5 ناذالا ناهظعلا . ْ

 عشالا لبقلاو دنوابم مونو ءالواجو فطانلا سيقو نأربم رك مولو هي ةيسداقلا مول ا

 ةليفلاو رمشأ اليف الو رب وأ اليف قارعلاب اورب لس انااو ضيالا ليفلاو دوسالا ليفلاو . أ
 هنعو روصنلا نينمؤللا ريمأ عم تناك ىتلا ةيفلا م < اهدكح سرفلا عم تناك يتلا
 ىرقلا ىف ريصت نا لسبف' ةيشحو اهاز اذحأ قلن مو ةمصعم ابلكو ءافلخلا رئاس

 هدالب ىف ماقأ ول حراوجلا نم دويصلا رئاظلا نا انءاع دف اهركشت يتلا عضاوملاو

 نمذخالا يلا جاتحا هدالب ريغ ىف ماقأ اذا ةناملا زيعو تاو زا ل تاع ةنام

 ول متاونلاو تايتفلا هذه نم يشحولا رئاطلاو راطيبلا ىلا ةب فان نم ىلاو ه رفاخأ
 ةحوازأ| كالذكو تربك دقو امانذختا اذا توصُ م البوط ارهد اندنع تماقأ

 غرب ال ناك ناف ةلبفلا هدنع نوكست نا ىلا لمعي كلم لكو خيرفتلاو شيشعتلاو
4 
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 تاذزاك اذا 0 للا لخجا م اق ام لاقو 2 ب ا عزان د ةجلا تاذ ىلا

 1 تافأو اديدش 5 هلئاقف ليف هيقاذ ديصلا وحن دسالا هجوت مو

 . بارغلاو بن نئدلا سلف ا باطي نا عيطتسال ناكف هياينأ ليفلا هحرح دق امد

 كباوخا وجرب نك لاقو<دسالال وذ نم هل هن نوشدعل ام نودحي ال 1 يوا ناو

 ىف كلثم لب تعنصام كفرشو كمرك ىذلا كيكاع تعنص دق تنأو امرك انذنع

 فنزأ ركدتسم ريغدب دح نم نم ةنام اهماذرج لك أب اضرأ نا رجانلا لاق (6ثالذ
 صهوملاةوادعو ىهوملا ةوادع ةوادملا دشأ بارخال درا لاقو ةليفلا امتازب تام

 لتف ارو دسالا ليفلا لتق امر دسالاو ليفلا ةوادعك ةءراحتم ةوادع اهم نانوادع

 رونسلا نيبو ىبب ام ةوادمك نيبنالا دحأ نم اهررض امنا ةوادع اهنمو ليفلادسالا
 ل رثع اذا ميركسلا نا لاقو "ىلع هنم اررضلب هيلع ىنم اررض سيل انني ةوادعلا ناف

 ناطيشلا ةوادع رك ذنسو ةليفلا الا هج رخةسي مللحو اذا ليفلاكمبركلاب الان عتسي
 ناسنالاو دسالاو ىئذلا ةوادعو ةيحلا ةواد_ءا ةفلاخ برقعلا ةوادعو ناسنالل

 انفصوام عيب ةفلا رمالل دسالاو دسالا رْفلا ةوادعو ةيحلاو برقعلا ةوادع فالخ

 فالخ غزولاو تايملا نأشو برقتلاو ءاسفنملا ةملاسم ريغ دسالل ريبلاةملاسمو

 ناو هلك كلذ ةوادع فالخ ناسنالل ناسنالا ةوادعو براقعلاو سفأ انلغا نأش

 '” اخ اونوؤربلل نوذربلأو ريعبلل ريعبلا ةوادعو رونسلا ىم ناذرحال ةوادع دشأ سرع

 1 اقرفدشأ بئذلا ن م ةاشلاو كلذ فالخ دلل ىئذلا ةوادعو دحاو لكش رامحال

 . يوانبا نث جاجدلا قرفو ٍبئذلا نم اهيلع ىوتأ ىهو ريبلاو راو دسالا نم امن
  .يزابلاو رقصلا نم اهم نيهاشلا نم اقرف دشأ ماملاو بلم ا نم اقزام دش

 3 راوجلا ىف براثتلا امنمو ةعانصلا ىف ةاكاشملا 8 بورص سأنلا تاوادع نابسأو

 1 .نك اسملاو ةليبةلأو ةريشملا ىف مطاقتلا بابسأ نم ةرثكلاو بسنلا ىف براقتلا بنمو

  ىمخالل حفلا كلذكو بك ارلاو ىثاملا كلذك رز يننالودع ريقفلاو نكسمال ودع

 ثراولا كلذكو بيغرلا لاملاب ةل-صولا كلذكو كولملاب ةةو_صوم قولا ءاضغلو

 .بارثلا ةوادع قطنلا بحاص رك ذو لواط هنكسلو ريسقت اذه عمو ثرروأاو
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 رخآ لاقو

 هبوازاا ىف عمجأ ارخالا * لخاد هل سيل يرب بأب ض

 هيلاصوأي طين هلثمو * ىتءاهىلع ليفلافثثج نا
 لاقف اردق ناك نب ةرم ىأرو

 اببل امن نم تسنآ اذا اعتو « ةشئاط ريغ لبأب ةالصلا يمرت

 ابهذ اهموزيحيفلارلا ف ذَش مل * ةرفحم ليالا فوج لثم ةفارز
 مصالا نارمم ةقفر نم اضيب ابامح نأك ةأرمأ نم ءايرك الا شا لا

 مدو ليفلا بكرت ول ةكدهب *« مصق الو انس يف لقنال
 مهو بغ نم ءارغ ةمامت « مرحلاب يفاوت موب امنأك

 جاجملا نب ةيؤر لاقو
 أبكرت ىتح لبغلا نركيفك< « ابقرالا ىركملاو افادرلا نا
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 ايرغم احابلوا ريعم ارش © انتا تح نارييلا ىذا

 ةنمدو ةليلك باتك .ىف اهودجو ىتلا ليفلا نأش ىف لاثم الا نم سأنلا هأرأ امنو
 ناو رسكلا هل قان يتدح ارارص هبذب صبصبب بلكلا نأ يرتالفأ هلوف كلذ نف
 قاتو حسمب يتحلك أ, م ًاهركم هفلع هيلا مدق اذاو هلضفو هنوف فرعبل رتغلا ليلا
 اهنم رطخ ميظعو ةسمه عادبا نم ةنومع الا دحأ اهعيطتسيال ةثالثىاءعأ ىف ليقو لأق
 ىنبطال هنا لضافلا لجرلا يف ءادءلا تلاق ودعلا ةزجانمو رحبلا ةراحنو ناطلسلا لمع

 كاسنلا عم امأو اهركم كولملا عمامإ امهدحأ الا هب قيلب الو نيناكم ىفالا ىرب نا

 دقق كولدلا ايكرم امأو ايشحو ةءرب ىفامإ نيناكم يف هلاججو هؤام امنا ليفلاك التبتم

 ليفلا ىلع ليفلاو لئاقملا ىلع لئاقلا لضف توافتم اهندام لضف ةنالث ءايشأ ىف لبق ٠

 ناف مفدبال يذلا ردقلا اذا وبف ةليخلا محي مل ناف رخآ مالك ىف لاقو ملاعلا ىلع ملاعلاو

 لجرلا لمي ىذلا وهو تواتلا هلخدب يىت> هنوق د_سالا باس يذلا وه ردقلا

 ىلع ءاوملا طاسب يذلا وهو كلهيف هنذأب ليفلا هبرضيف ىلتخملا ليفلا ربظ ىلع فيعضلا



 (2 سبب” اس

ح اذاو ابعبطل اقفاوم مدعت ال اهنال لبخلا ىف عرشسأ تناك لاجرلا نم سانجالا
 ' تلم

 اذا ةاصحلا بحاص نا نوب منال ببجعب اذه سيلو تلطن ازرار تعصوو

 ةاصحلا كلن لوبب اماريثك هنا هءام برششوهرصمف اراح هنورب نيح راما ثور ذخأ

 ةاك ألا نن تلأس يعمصالا لاقو لوك أل وينقلا ءاودااشن [َرآرللا ثَوَو يفو

 اذا لوقت برعلاو ةظكلا كنتذبج اذا عنص] : فيك ساندلا ةرسب ىلع مدق ناك نم

 فلتخاف ةءامب رشاوهرصعاف 0 دخا لاقف انمز كلسفن دعف انيطل تنك

 مويلا انئاسن نم ةأرملاو ماعطلا ىهتشأف ىلصل ينط قحلب نا تبثأ الف رام هيلع
 4 دلت م كلذ تاعف اذا نهدنع أم :ال دمنألا نم الاقثم تفتسا تضختسا وا

 ءاذغ ناكو نوالا ضِسأ رعجلا ناك اذاسلكلا ءرخو تدلو م كلذ تاعف ةارفا تناو

 ءرخو ناسنالا عيجر كلذكو ةمذلا بحاصل بيجي وهف محلا نود ماظعلا باكلا

 ١ ةر ار نم ناك ناو مهدحأ نطب ًاكوتسا اذاهنولمم نايبصلل افايش نوك<رافلا

 وهو باعثلا ءادل باكلا ءرخ اضيأ حاصيو فايشلا وه هنم دحاولا ناكامظع ناكو

 لمرلا نم تالويبلا نم حاصن رمحالا ماها ءرخو سأرلارعشا ضرمي يذلا عرقلا
 نيثدملا ضعن لاثو ينيص راذلا نم هلثم عم هرد لزو هنم حمش أصحلاو

 لبربج ةيحل ا_مأك ه امنوك ىلع تلاط ةيملاب
 لينلا ىلع مط اذا ارم « اهئامنمبصنامناك ول

 لبدنت فلأ ينولاليك ٠ اهنهدنمرطشامناك وأ

 ليف ىلعاذبن اهيسح « تحرس دق ىهواهارب ولف

 نيدلوملا ضعبا ىنابيشلا ورمت وبا دشناو
 طسولا يف ضوعبلا لاح فيكف « تمحدزاو لويفلا قالت اذا

 لاقو
 ا نم لذا [صاصوت © ارقوم ةلمسأ :ليملا فو

 دنإ نم نبل دعب ءو. ط # علا هياع لتزَن الو

 دكذأ الو هنم لقنأب « اقبيز ترقوأ ةسوماجو

: 
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 ةلئاما ةفشلاو سرضلا وذو « لنيبدنزلاو لفلا هدوق
 نب دلاخ سرضلا وذو ناورم نب كالا دبع نب رشنب انب مكسحلاو نابأ لبدنزلاو ليفلا

 لدتق نميف ةريبه نب ورم نب ديزب عم لتق ةفشلا وذ وهو بيطخلا ىوزذلا ةماس
 رك ذنسو كلذ يف اوفلتخادقو رصقب لو لييدنزلا نمليفلا ةفيلخ نب فاخ لصف دنو

 ىوتسم ادلو نينس عبسب عضن ةليفلا نا نيلايفلا ضعل رك ذر«ىلاءت هللا ءاش نا ههمش

 ناو دلولا ذ خأ ىف نول اتحو ام ةيشحولا نم تقولا كلذ نودصرب مهناو نانسالا

 لوط ةيشحولا رمع ناو ةثأملا ىلا ةنس نيناملا نيب ام مهيدبأ ىف مهيف شعب دلولا كلذ

 ناو عرسأ ةروك ذلا ىلا قارعلاب توملا ناو ثانإ ركسملا مويلا اهم 'ىث لك ناو

 سيماومجلا دولج نم ةونحا هولا اهدولح نم نولءعي مماو أن دنع لوطي ال هبا

 نمو ةبقعملا هذه نمو لبالا دولج نم دخت ىتا فحطاو قردلا نم ناويلا نمو

 لك نمو نبالا يف اهعاقنا ليطأ دق ىتلا دوالاو بشملا عاونأ نم فاؤإإ ام عيمج
 نم اهبعضاومويرقلا نما حاصأ جور ملا ناو اجورص اهل نا رك ذو نير 'يث ا

 ةلجد ىلا ايعما دق هنا 2 لال لوصول جورلا ن نم امل حاصأ ش *ءدولا

 ناو لابملا ةئسلاىلع ره 1 اظمويلا مالكلا اذه وكلاب ماح>اي أمحاص ءاغ وغلاض.ءل ناو

 اهنم ىأر هناو اهنم هيلع فيخ يتح طئاملا اه كأس ةلكر هل جرب هلكر اهنء اليف
 باكلا فرع اذاو اهم حاص امل ماقتنالا ىلع اهنمم ناك لايفلا ناو لوقت كلذل راكنالا.
 نونملا تمصللا نونلاو لفظلاو سرفلاو ةاشلا كلذكو رونسلا كالْذَكَو هل

 يذلاو هفوفوهب سعتلب ىذلا توصلا راا فرعو هاحو لح نيبام ةقانلا تفرعو

 نا زئاؤ هل مكذلا ةاغانم ءاغببلاو بالكلا ةبطاذغ باكلا فرعءو هريس ه سمن

 برضة نع نأسنا برضل ور اذاف كلذ فاعْضا مف هتنطف لضف ليفلا نوكيا 1

 ةآرملا تام اذاو اولاق «دادرتلا لوط ىلع هفرعإنا ركش . ل همادأو داعتسا مالكلا نم

 دك وب اممواولاق ادب, لمحت ال اهناف لسع نمأثيش هب طلخت نا دمن ليفلا وحن نم ايس

 ةنسلا كلن يف لمح الةرحشلا كلت نا اش هوحت نم ةرحش ىلع تقاع ول كنا كلذ

 غيمج ىلع ةفوفوم تناكاذإ اممالو قارطال ءاقبتسا كلذ ناعفي نهلا ىتاوزو اولاق



وو ردقل 5 قرقم ةدصفلا هذ هده ىام ريرش نع ربخحاسو
 1 

 ْ هاثعل مهفأو حضوأو باناكلل نسح ناكل كلذ

 « طالخا هيفو ليفلا رك ذ يف لخدب ام باب ج
| 

 ليفلا ةمص يف ةيؤر لاق
 1 ش

 نينيعلار يخص ىحالا فرم « نيبانلا ليوط نصحلاكد رحأ

 « نيبوثلا لضفك نانذأ هيلع #

 ينارعالا نبا دشنأو

 مول هلصأ صألك يف ليفلاو ه امرك هتفلك ذا ةلييوقلا رق

 هل ةأرما فصوو ىبارعا لاقو

 ظ * مشبلا شخ ل نيليف تاك أ ول ه

 ءايرك الا فصي ىبارعالا لاقو

 مرو ليفلا يبن ليفلا ب 0 3 مطحن اليم ىت+إلا بكرت ول

 لوق أشناو عنمتف جاجملا مايأ ليفلا يدهادملا لالملا بأ سان لمحو,

 لامف كلذ لبق ينا ملساو # ةبضهو أخ سمواناطيش بكرأأ

 نا | وبا الف-ضرالا ضرالا حاصءالع ايف لغبلاك الا كدنع ناك ام هّتولع ول هل اولاقف

 هل ةلك يف كلذ دعب لاقف هولزنأ ريك ش وهو هسفئب يرب

 بئاحسلا م يفر نم قم اوخلو « ةلفل كلذ موب يح ناك امو

 هاسنلا ضعل ىف نيحامملا ضعءن لاقو

 لسا هيف امل اي ةرم تذا 4

 ليوا هيجول « ارتس ترصنأ الف

 لوط ةرفشم ىفو « ًاشوقنم ليفلاهيفو

 ليفلا ىنلك اب ال « رتسلا اوعزناتلاق

  ةريبه نبا ىلع نواخدب نذلا فارشالا ركذ نيح عطفالا ةفيلخ نب فلخ لاقو

 ةلخادلا لوالا بضقلا يهح # اطبلا شارف نئلرق تماقو
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 ليمسأو نمرهطلاّ سس: ناب * نبرملا ثيل ثيال مضخو

 ليدنملاب يرلا فصعت 6 روغلا دعب رباب فئظعإو

 ليش فيسل هوفصو ناف * و هدب يرت ص_خشو

 ليعرلا ماما ديدش لوهب © سيلا يداهدوطلاك لبقأو

 ليف مرجو فيفخ وطخم « ىتالا ليك الا نمو

 لوغ سأر ىف نينذا ةعانش + هلوه ىف كاذ هتمس ناف

 ليد 5 ليش « هلاره تددعا تنك دف و

 ليج حتفب هلالا اننأ « جاجملا يف هب سحأ الف

 لسيد مسجو بحت باقب « ةليف مئارو راطف #
 لويفلا برو مانالا هلا * هدحو هفلاخ ناحبسف

 ىل!ةفيسل ىثمو هنضح تحن ره هع :اج اذه نوراه نا ناوغص نب ناوغصر 12 ذو

 هرجو قرولاب ىمر هنم ىتد الذ هيورمدب نولايفلاو فيسلا هموظرخ ىفو لوفلا
 يك ذوةعزطلا ببس كلذ ناكو نوماس ربكو هقوذ ناك نم لك طناسنو ايراهربداف

 هلون امأو كل هتبتك م رعشلا اذه يف ربلا

 » ليبنشملا نع لي مي ظ 3

 لحنلا ةفصيف يراصنالا لاف دمت ٠
 لوصفأبنع ضرالاردميفو 6 اهتاباذ. اياشملا صفق 0

 ليبنشحلاو ةاشلا تعاج اذا *« ىرثلا صم صأل ابعبشلو 1

 ليبْأْسح فيسلا لصنب ىتا * لوبطع ةيراج تمع دآ هلوةريغاذهو
 صاشلا لاق كلذلو ادجريغص رئاط وهف ليدنملاامأو ٠
 رك ولا ىلا لييدنملاعورك عورب © رئاط لوأ ميرلا موب ناك امو ظ

 لخد ميرا تبوق اذاف هسفن نم كلذ فرعإ وهف هرئص نم هب فصعأ حترلا نال ٠

 نوراه لاق كلذلو باوص لكو لددنعو بيل دنع نولوقتو ةرخج ٠
 لّيدملاب ميرلا تصمت اك « روما دعب ريسبلاب فصعيو

 ( عباس ناويخ -4 )



 ظ ( 0

 رئاسو هنانسأ راسو هبا.نأ يف لوفلا نعو هئاودو هئاودأ نعو هحالس عضومو هلئاقم

 اهمابلا ىف لوقلاو هنونو هز عضاوم نعو هريغ ماظغو هماظعنيب ام قرفو هماظع

 اهتعرسو اهرضحو اهمشمو اهتحايس نعو اهنم كلذ نك امأو امفالخأ ددعو ابعو رضو

 ردحلا يفولمرلاو لحولا ىف اهفخ تابننعو اهبك ار ذاذلاواهروبظنياو اهنطو ةفخو
 نعو ابمالئ:غاو اهجايتها دنع اهطايتحا فيك و راثعلا نم اهبك ار نمأ نعوءادعصلاو

 ابنم دارب ام اهمبفو اهساوشا |هتعاطو امرط نعو ابلمح دنع اهمناحيه ءاضقناوابنوكس

 نوكسلاو قارطالاو لبنلاو راقولا عم !رفرظ ىف ىرب ىذلا مهفلاو اهرظن ةدح نيكو

 رخفلاو اهم نيزنلاو !مانتفا ىلع اهدوساو اهرمحأو اهمعو امرع كولملا تءمتجا ولو
 رابص ىتح فاطل الا فرشأو ايادحطام 0 نمره دنعت رابص يت>ابنم ل 1

 ىلع لو هلا ليضفن يفو برح بحاص ابينتق نأ لول ةدعو 007 ةوئصاهذاذلا

 رمل نم لاتقلا دنع ربصأو سرفلا نم برحلال عشا أ نوكي ناكم يأ يفو ريعبلا لاصخم

 ملتغا اذا ندكر كلا نمدشاو ضرعت اذا ريبلا نم بلك او سوماملا نمدسالللتقاو

 3 ضايفلا دساو ءاوبلا نابقعو لينلا حيسامت نم نوك ام رادقم هلم ال ىتح

 سعا_ش ناكو ناطحش رخشو 56 درب ناك ىذلا ذزالا ىلوم نوراه مج

 8 ذ ةريثك ١ اراعشأ ليفلا تافص ىفلاق دقو هتعانصوهنأش نمفرغاالو ادلوم

 .هلون كلذ نف هركذ انمدق ام ىف

 ليف مرج ىف سنالا نطف هل * ةقلخ تاب ابي سلا

 ديزم نب ةواد ةاور نم ناكو يراصنالا ناوذص نب ناوفص تدبلا اذه دشنأو

 ليف مرجفف سنالا نطف هل * ةقلخ نأب ابيت سيلأ
 ليبنشللا نع لح لحب ه تلوذ ةسسشف نم مركاو

 ليغنلا ريصق بورالا ليوط # هفقلخ فاتخم صنئاور

  ليفطتوصز بيحر فوجو * ميظع باش ودملا قلبو
 ليغ سوماجورب ريزتخم © هتسف اذا 'يث هبشأو

 007 03 قاف نبأ ىفالك هلعزاعت
4 
7 



0 ْ 50 

 ناويلا سانجأو ضعب ىلع هرمأ ضب ساق اذا هنودام هيلع عنتع دك خل اين قس

 يذلا نود وهامىلا ىدتبمالو سانلا ام قوذب ةعنص هفكك منصيو الع هضعل مله ٠

 نيلأتلا بيرفو بيكرتلا يجع نم ةليفلا يف ءاجام هللا ءاش نا رك اذ انأو هيلع رد

 أمعرسو بدأتلاو فيقثتلا اهوبق يفو ةفيطللا ساسحالاو ةحيحصلا فراعملا
 كو ةضفرشلا ءازجالاو ةعركلا ءاضعالا نم اهنادبأ يف ءاجامو ميوقتلاو نيقلتلا ىل

 سانجالا كلت تقافو ناو.للا سانخأ تلضف كو اهراضم غابمو م رادق

 نويعلاهالج ىتلا تاربنلا تامالملاو تاناهربلاو 3 "آلا نم ابيف ىلاعت هللا للمجام

 مهديزيو ةلدالا ن م مول ا,ظفحو ١ اهد.قو هدابع لوقع نيبو اهني فرعو هقل

 ريخلاو قطانلا ثيدحلا يف امم هللا اهرك ذ امو ةمعنلا ماقل مهرخسيو ةجحلا حوضو

 ءارعشلا |ريف تلاقامو ةحيحصلا ب يراجتلاوٌدبورضملالاثمالاو ةفورعملاراث الا يفو قداص

 أبعفت مْ ومو كولملا دنع |ملاحو ءامكمملا اهتمت بهو ءايلعلا هيزيمو ءايطخلا هب تقطن

 اهنادنأ ة ةوقو اهرامعأ لوط ىفو رودصلا ىف اهتلال>و نويعلا ىف ابتبابتو بورألادن

 كلم نع !بعادنراو اهلئاوطن اهبلطو |متارتك | ةدشو اهرافخاو ابميمصتو !ممازنعا يف

 فنحلاا ىلعارطابسراو نمل ىف اهصاخترا نعو ةلفسلاو لاذنالا ءانتفا نعو ةوشحلاو طاقس

 اهيايلأ تبننو !منادبأ حلصت نا اهرئاوغ عنو اهعئابط عانتما نعو اهتلاذاو اهلاذب

 انازعا راع ا .انم ىفو اهدالب و امداعم ىف الا تو دقاسنو ابحراو#ج ممل

 نع رابخالا نعو عبطان تَجرخو ليحلا تبغ ساب كان كارلا اك : ١

 عيمجاب طيح ىتلا ةملرأالا لاك شالا هيف تفلاخ ىذلاو اما ضعأ ما ومو !معّضوو ابل

 مثابطلا ىلع قسامو هقلخ ةيلوأ رع لقشام عينج و ريطيوأ ىشموأ موميوأ حاسنإ

 نعوذناويألا ا هش فلاخاموأ ناويحلا هبش نم هعزات امجوأ هنروص نم لو

 برذاو ًارافظًادحاو كدر اذا وعامولع هنأر 35 وهروب ةدش ىف 1

 رابخالان 500 رك ذلخأو افا فاو ادخال اوف رب هنم رخص أو هام هنرفنو ابا

 ةمحشو هلو هرمشوم دلو هنول ىف لوفلا نءو ةدومحلا ريو ةمومذملا هلاصخ

 نعو هل ومرغو هموط رخ نعو هنبعو ةيذأ نعو هبفو هلاميل ناو هوحيوالوو :
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 : !عضلا ١ ةلفلاو اولاق مقعبف محرلا حرج هنال لن ىسالا لست قطنملا بحاص لاقو

 3 ااا ًاروزن نوك يثاالا نال ندكركلا !ءرذو اددع قاما لقأو نينس عبس
 عم و قاوم ماظع ك كلذكو ادحاو الا دلبال ىذلا ناويا ند ىهو ةريثك

 0 تلاع دلولا نال ليلقلا الااهنملسي 100 انث كلذ

 رفاحلا ديدش نرفلاو

 ةحيحضلافراعلا يف فيلأتلا تيرغو بيكر تلا بيع نم ةليفلا يف ءاجام

 اهتعرسو بددأتلاو فيقثتلا املوبق يفو ةفيطألا ساسحالاو

 نم اهنادنأ يف ءاج امو موقتلاو نيقاتلا ىلا

 ةفيرشلا ءازجالاو ةعركلا ءاضعالا

 « محرأأ نمحرلا هك مدو

 هب ذومتو ةمصعلاو دريأتلا هلأ سلو ةماع هئايدنأ ىلعو ةصاخ دمت انديس ىلع هللا ىلصو
 انلق دق «ديرب امل لامف ببجم برق هنأ ةيصعملا ىلا اعدو ةعاطلا بناج ببس لك نم

 اقراغصيفو اهم ةلومج لا ابسانجأ ساسحا يف ناويملا يف لوقلا نم؛ءزجلا اذه لوأ يف

 يفوأبييحت ايفو دقتلاو اهسفنأ نع ء عفدلا نم هيلع ت تبكرام بيجاعأ يفو اهملع ةعوبطألا

 نم اهيونبام ردن اهلع هوركملا ثداوح نم تفوخ اكو اهرومأ بفاوع اهنيصخم
 نيفتلا س و ةبور ريغ نم عبطلاب كلذ كردن اأو تائداحلا نم ام-رتميو تاف آلا
 لمه رادقم فرو نجملاهسفن نع قنيلو ركفم 0 ةركف ريغ نم

 را ناو رسيمو فرسمو ريدم قول هنأو هرصل ذافت غلبمو هنوق ةباهمو زدعلا
 ' لانو هتشيعم زيد يف غلب لاكشالا كلن نم نرخالاو ناويملا سائحا نم

 6 اماينم ناو غيللا قطنلاو ةمانلا ةورااوذ هئابب الام هليبسب وهام لك يفو هنأش

 هذولا تاوصالا ىلع عبطأو ة ةرجنح دوجأو افك نصا و اكلسم قراو الخدم فطاأ
 : عطتفتمو عو# ريغ قرتفم اهم كلذ ناالا ةقرط هشيع ام ظف> يف موقأو

 : أو اضماغارلع ملع اذاةيورلاو فرصنلاو ةعاطتسالاو لقملا وذ نامسلالاو موظن#



 ضي كالو رجلا ليلو بويا نفل بلطم هيلع عمنا نضحمالو

 اهبم ليلقلا ىلع 5 لمتسشن نا اهتناطىف سيلو رابك اهضب رثك أو ةضب نيثالث
 ربششلا مايأ ددع اهعالضاو اضبو اماض نوثالث اهو ةضيبنيثالث مضت ةيلا كلذكو

 ذا نضحلا دعب نضملا ىف اهماع لمحو عالضالا ددع ةرثكل اهمالصا تبوف كلذلو .

 نم كلذكو قازلا رئاطلا نم يوُلَأ نوكي هخرف مق مقلي هلي ىذلا رااطلاو عضرتال تناك

 ش لك أنو تراط اذا ةضرالاو لملاو ذارملا ديصن ريفاصملا ثناك امو ةعضرملا مئاهلا .

 ليلقتك لاقت لو جاجدلا ريثكتك ضيبلا نم رثكنل مقلت اذه عم تناكومحالاو بما .

 امئاو جاوز عيرالا تاوذ نم 'يث ىف سيلو ماعنلا كلذكو جاوز اهبفريفاصملاو ماما ظ

 ىف وهو ماعلاب ريطلا ىف سبلو ماعنلاو ريطلاو ناسنالاك نيلجر ىلع يثمن ىتلل جوزاا ا

 . جاجدلاو ةكيدلا ليبسختفلاو لجحلا ليبسو ماع 2 ونلاو تاينمملا هذه نم ماما ظ

 ابلك هتايح رك ذلا ربغ اعرو ةجاجد لك ىلع بد كبدلاو كرد لك نكن ةجاجدلاو
 يف ماجلا يفو تنكم ارو ابجوزالا وعدن ال يننالا كلذكو هاثنا ريغ طمشال

 هاثنأ ريغ طمشال هناف نيتفسلا اماو لاجرلاو ءاسنلا يفام فالتخالا نم بابلا اذه

 اطقلا عضو يف ةلعل امأذ رك فلل ىتالا اا م ىتنالا تكدم ناؤ

 ةلاطتساو قرلاضِس ةرادتساو نيسأرلا معو ةبح نم ةضيبلا جورخو ادارقا اهضب أ

 ملضرأإ ىناف دوساو ضيأو رفصاو رضخأو طقرا اهنم نوكي امو تايملا يب
 راكبالا ضو ةضايبلا ةنج ردق ىلع ضييلا نمي امنا اولاق كل هيكحافاباوح كلذ

 سلو اددع رثك أ ناك ادافس رثك أ ناك الك هنإ اولاقق ددعلا ةرثك امأف رفصأ

 اهنم اضي لقأ يه ةريثك سانجأ نم ًادافس رثك أر وذصعلا نال كلذك مالا

 ةريث 0 لءج نبذ نوملع فل الو عاضر الو قزالو نضحال كمسلاو هارجلاو
 ميفتف ءاب الاو تابمالا ىلا ةجاتحم|رلعجم مل اهمع ةزجاع ءاب الاو تابمالا ثناكو ددعلا

 رذلا يف رثك الاو ىزابلا كلذ ينلقالاو اولاق ةغلابلا ةمح لاو فيطللا ريبدتلا اذه

 رعاشلا لاق كمسلاو

 روزن ةال-قم رقمصلا مأو # أخارف اهرثكأ ريطلا ثانن ٠



0 

 عضراو ضب الو دل" شافقلاو مقلن الو عضر ' الو ضيد# الو دلت اهماف اهم ساسدلا
 ايصيحافأ اهربغو جيراردلا نم كلذ هايشاو اطقلاو لجحلاو "ببال ادهو

 9 31 ا

 0 قاف راكوأ يف ضد ىلولاف لجأ فولأ اهنمو ىيلبج ىروط أهم ماخاو ضرالا يف
 لو يف انوي ىف ريفاصملاو توبيلا يف ضيدب !بنم لبهالاو لابملا مطاقم ضرع
 مخرلاوهعنمأو هطاسوأ يف توببل نطاب يف اتوب ىلع فيطاطخلاو فقسلا عاذجأ

 نع اهدمنأو ابقحسا ىف الاو اهدمنأ نمو ابنم نموا قالا لابلا ف ضمعال

 عاتب برضي كلذلو اهروخص عود يف الا تابضرلا نم م اهئادعأ عضاوم

 ضيدن اف ةيئمما باودلا هذهو حاسْملاو ةافحاسلاو عدفضلاو قرلاامأو لثأا ابغي

 لارسلاو رابنألا طوطش ضرع ىف انوي اهل ناف نيطارسلا امأو نضحتو ضرأألا يف

 أابضي ىلع مال أماف ةبدضلاك ميالام ناويهلا نمو ةرم واخمو ءام ةرص ءىلتع

 نم ضيبلاو خارفلا عضوم ناك اذاف ابعادصنا مايأ رظتننو بارتلاب هيطغت اهنكلو

 نم ملا كلذ "يم يذلا ريطلا نم ناك اذاو ةصوخلا ورف اطقلا هابشأو اطقلا

 وأ كلذ رك ذي ايدل ديفا لطلا و ناك اذإو نت وبن شونحلاو شإارلاو ناديعلا

 نم ريثكلا ضيد : يتلاف تاركوو تانكوو نوكوو روكو ابلكو ىممصالاو ةديبع
 كيمسلا نال ةبلا م براقعلا مث دارملا مث كل. سلا ةرثكلايف 'يث هزوحيال ضيبلا

 ىلامآ هللا رثك كلذك تناك نيخ عضرت الو ني اأو محلت الو مقلت الو قزتال

 ماجا فانصأ جواز ىذلا ماهملا نأش فالخ ىلع كلذ ناكذ ابلسن ددعو اهءرذ

 ىلا جاتو نضحيو قزب هللا هلمح املف ماما اماف ججوازتال اهماف ماعنلاو ريفاصملا لثمو

 كلذلو دددش نهو اهيل هيفو ءتلا نم برضوهو قزلاىلا جاتحمو هدلو هب ؤذغلام

 املو نيتضدو نيخرف نم رثك أ اهيلع لمحت مل كلذك ناك ايف اقاز ناكاذا لحرب ال

 هللا داز ججردو بداملكو بملا لك أن ىهو قزت الو نضخ ةجاجدلا تناك
 بابضلاو براقعلاو كمسلا دالوأ ددع ىف كلذ لمجي و ابيرارف ددعو أمضي يف

 ددع ىف دازاش أعم ال بلا دالوأ هللا لعج الورق الو قزئالو ةتبلا نضحمال ىت 3

 نزال ناك | ميلظلا كلذك و ردققال زواجتم ريغ ًاريثك ملسيام راصو أبخارفو اهضب

: 

 م
١ 
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 اريط ىمسام رادقا نع اهرادال امضو ريطلا نم اهنا جملا سانجأو ضوعبلاو

 عض ول اري.ط ىمسن الو ريطلا نءاهرادفقا مف را اريط امومسيالو ربطت ةكئالملاف

 تاصلاىبأن ب ةيمأ لوف دشن أ اسو هيلع هللا لص ينناا نأ ةباورلا يفوريطلا نع اهرادفا

 دصوم ثبلو ىرخالل رسنلاو * هنيع لجر تح رونو لجر

 ' الو رقص الو رن هل لاق ال كلملا نال رسن ةروص ىف ينءإ رسن هلونو قدص لاقف

 جاردلاو لحدنلاو ناباسدهدهو حو : ةمامحو و " بارغ نا اورك ذو« زاب الو باقع

 دهدهو و ا سانلا لاقو ءامدلا ىف نوكي يذلا كردلا يف رثالا ىف ءاج امو

 فرشأ ناويحلا نم نيش فرعن الو درصلاو فاطألا ىف اوورو و ' ةمانحو ناملس

 سرفو قيتع سرفو مكرك سرفو داوج سرف نولودب ممل ريطلاو ليا نم امسا
 قاتعو تاحرصتمو رارحأ ةيدحلا رسانملاو ةفقتعملا لاخلا تاوذل ريطلا ىف اولاقو عئار

 ةعبر نب ديبل لاقو حراوجو بساوكو

 ليو يضفي ريطلا قيتمك « دعاف يملس ناوانلضتناف
 رعاشلا لاقو

 قرخ' الاب التساو ةقيقرلا لمع © هفك نسحنل هانعثص رح

 لاصخلاو نارقلا هب اهرك ذ امو للفلاو بارذلاو دهدملا نأش انرك ذ دق انا الولو .
 نب ةيمأ لاقو عضولا اذه ىف ءانرك ذأ لمملاو لوقلا قح فراملا نم اهيف ىتلا ٠

 تاصلا يبأ

 هبشتست يذلا كئبنو بحت « هلوكش فيك هللا ناسل م_ساف

 هدو مهني مس هن لاو « اهناغل فيك ماعنالاو شحولاو

 سعاشلا لاقو ريطلا قطنم انماع سانلا اهمأ اب ناملس نع اربخم لجو زع هللا لاقو

 ريفاصعلا معبصلا يف ملكت ىت> « ةيهاس نيراوحم يل ةليلب ص

 سعاشلا لاقو
 الث ام هسرخلاتفوتساو ف انمغ دعت نسلطلا تو

 تيكلا لاثو ٠
 ( عباس  ناوبح 8)
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 | قم جر امو ة_صاخ هيلع مس وه امو تابنلا نم هعفنبام فرءيف ةضيفااو ةضوزا
 ريغ هيذتغيام هنمو ةلظاو ضجلاك يرخأ لاح ىف ديربام ءاذذاا نمو ًاميج نيتلاحلا

 هفرعا اللام أاهممو مثلا لود نيعلا
 نكمللا ف طاغل ىلةو < 07 ] يح

 1 عئصك 1

 وهو زجارلا لاق هاح ملوق فرعإ لخجاو لح محلوق فرحت ةقانلاو ىلفدلا يف رفاحلا

 هاجه الجر قمح
 لح هيث مث هاح لوقب.« لمجال الوق ةفاثال لوقت

 مئاهللاو عاب سلا ثانإ عابط ىف لعج هللا نا مدا ىن. ىلع عاب_لا هب تلضف امو

 يلمءأىذلاو اهدلو ريغلأهمم برقلا كلذ ناك اذا اهردص ٍِق اهدلو عفرو اهدلو 1

 ىلعناسنالا ردق دق ىلاءت هللا نا ملعا همهوتيو ىندملا هب فرعتام لثم كالذ نم مئاببلا هللا

 رماو رصح نم ةلو كنه نكملام أامهجرخ ناو رادبتم ىلا هطااغو هلو سد نأ

 هجارخاو هسي> هللا لعج دقو كلذل ؤيمتلاو هجوتلاو ةدارالابهءيجرو هلوب هن جرذتاغاو
 نبل مفر 3 مئايبلاو عابسلا ثانا قبرطلا اذه ىلذ أن رسفام ىلع هغدشو را

 مالا هيحا:ي ريطل رئاط الو ضرالا ف ةبأق ن ْن“ ءامو 5 لح هللا لاق دقو هلاسراو ١

 قم رمل ِق ةماكلاف ْن لو رشم 010 ىىلا 9 5 نم + بتاتكل || ف 000 0

 : نع. 5300 0 6 3 0 58 42 :-| 7 تابح ةشدملاب نأ

 ع ىينب>و اولاق ةحنحالا تاي لبف تاالاح يف لقتل دارحلاو نالمإلاو ةضرالاو لملاو

 | لا اف امن ريطي ناحانج هل قاخ ب اا ىبأ نب رفمج ناش هللا خم

 0 ين ةضتعل لوا لاقف ةكيالملا هلل 00 دو هودولا نصمعل ْف ةكئذلاملا ةيمشلا 0

 ' لاقبالو اهرادقالاعفر ريطلا نم اهما لاقي الو ريظ ةك.المال لاقب الو عابرو ثالثو
 - سجرجحال لاقنالكلذكربطلا نم تراط اذا ةضرالاو نالءملاو صيماعدلاو لمنال



 (ظوذ .
 ميس سس ا 486

 نديلا ةديدش ع هدبلأَو لحاسلا ىلا ميدو يىت> يفرغال هب ةيادلا كال لمحو ناذرحلل

 هيلي ءازحا لمعتسل امعاو حانج اللو لدحر الو دان نيمعتسلال ىد- 2 ةءللا كلذكو 1

 زيحتلا ىلا ىهتان طوبشلا نا نبدايصلا ض.ب يتربخو « ندبلا ديد_ش نوكي هنأف اعم

 عر باق ردف رخأتتف بوبولا الا اهب الا أ مس امم ةوفنا عيطتسن الف ةكبشلا ىلا ٠

 ع رتك 1 ءاو لا يف ابت»و عاضرا ناك امرأ ١ ف ىتح اهزيمارجب ةعداج رخآتن من

 ابتقرعم نم هوورام رثك أ لمعلا الهو انفصوام ىلع تدمتعا اكاو غرذأ ةرشع

 عئالذو نيطلا ف صوخي كمسلا نه عاونأو روك ذم بيصن ةفرعملا يف امل سلو

 دافسلاو ماعلا سمتلتو عفتري ملاذا تابنلا لوصأ مزلتو هفوج يف سفنالو رحت |م أ

 ءالا بوضل ىل_هع راهم ”الاو ةيدوالا ميهجو تارفلأو ةلحد نطل ىف طارن ل نحو :

 فييملا رخ أوم يف ءاملا ف ناصقتنلاو رزملا دنعو نيطلا روبظو ضرالا فاش كناو

 انو رامنالا نوطب ىف امل نأ نولوق امس الضف طق ًارحج ةلبالا ةروا نمأن امو
 يراك ىف نادل لا تلخدو ىراربلا تاخدام لوط ىف ينأ وهو رخآ ابجع تبأرو

 قرط م 0 ىلع تءأر يلا معأ امو كلذ ريغو ةريزألاو ماشلاو مورلاو برعلا ةريزج 0

 ناتو تدعَماَو3ى رططلا ا كلذ تفاصم ك1 َّ 5

 ىوا نباو بلعثلا عسب ئيشرأ مل ىنكلو ةرحملا ىرأام رثك أ امو ةيشحولا مضاومل 1
 نرعلاو سانكلابو راحولاو 6 وئلانررتا ذم وه م رايكلا شودولا هده نع اللمضف

 ظفح اماو رحشلا ىلا فاضي ىذلا نيرعلا ريغ وهوأ .درع ىجتسلا بضل رحد>و

 بشلا دعأ امكف ليحلاب دآدمتسالاو ودملا نم سارتحالاو سسكلاب ٠٠٠١
 م قحنورف تش دن هتأ رح ناو بولطم هيأ فرع نمم اذا دينا عوبريلاو 5

 ىلا ةيهشن هب ذب ةحئار نا م ءاو دورغلا هيف نمسأ ىذلا نامزلا كلذ ىضمش ىفقن» .ىت> هدب# 1

 ريمه ذ مأع لك يف هن لص ليالاو حرا ةوالح ىلع نوكنذ داك: ال ىهف دسالا

 جيرال هضرع هنرف بش اذاف نكو برهو ىنختسا نامزلا كلذ ناك اذاف مجالك
 ا صل ىت> ا تا ع

- 
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 اعاو ىليةع راشإو ئدهودس ددحاوو ىف ىلحاو ةيالل# اوناكو راشب وخأ سد لاقو

 نم اثيش نوكن نأ هللا كريخ ول هيخأال ليف ناك دقو هيخأ ناكمل ليقع ىبب ىف لزأ

 ريد هوبي
 اا ا 0

9 . " 

 تين اهلال لاق كلف تينمتل وليف باقع لاق نوكن نأ ينقت تنك 'ىث ىأناويملا
 .ىفالا ديلا ينام ال ىهو ريطلا عابس أهنع دتو عدرأ وذ عب احلانمال 0

 بحاصو رقصلا بحاص عماجلا اهار اذاو ةديص دويص لك بلست اهنكلو طرفلا

 لك قوف تناكناو بسكلا يف اهسفن ىلع لمحال ىهذ ىزابلا يحاصصو نيهاشلا

 ىذلا اهشيرو نمل ىثعتنو قارعلاب ىدفتتو 'ىث لك برقب تناكتءاش ناو 'ىث
 بعاص لوف اذه هللا قلخ رضبأ ىهو فيصلا ىف ابشيخو ءاتشلا ىف اهورذوه اهلع
 فالخ ىلع لدن ها برعلا راعشأ امأف اهدالوأب ائافجو باقعلا قوةع يف قطنما

 ةمصلا نب ديرد لاق كلذ

 سك ءاختفءاملاف ثسمتغااذا *« اهناك قانملا ىف جو لكو

 رفاع ءانسح لعبلل تدبم 5 * هلت دبمدقركولاىف دهان امل

 . هدلو بحي لك هنع هللا يضر نافع نب نام لاق ىرابملاو ةجخرلا قمحلا ناورملاو

 نم هده رقةبلاو ةحمنلاو عيضلاو ةريرد ىعسلا نيل بائذلا ا ىراملا تح

 0001 حلاو لالا الاهذنع سبل قم ناويألا نمو رخآا لاق قولاب تافوصولا

 سيلو قوملاب ةفوصوم 5 ىهو ةفارزلاو هيشو بيتو هنسحو هلاج عم جردتلا
 ءاضعالا عضاوم بيجعلا قلذلا نم يهو جاتنلا ةءارغو ةروصلا ةفارظ الا اهدنع

 يم كلألا يف وهو حمس حيبق هنكلو فيرظ بجع ليفلاو ةريثك هابشأ |معزانتو
 ءاغببلا دنعو حلم حيبق د رملاو ههرك_: نيعلاو حم مسيبق ريزنللاو ههركن النيعلاو

 نماه أ فمضو امصوخش ةفاطلو ابما حا رغص عم ة 9 ناو بيادنعلاو ءاكملاو

 بيجع ءاغببلاو « سوواطلاو ةفارزلا دنع سيلام ثبمخلاو ةنطفلاو شيكلاو ةفرعملا
 كمسلا فانص أن م ةاملا سانجالا امأف ريطلا رنصأ' وهو بيل دنع نولوقو سمألا

 ١ سيلو ةفرعملا هلفو قوملاو لوجلاب ةفوصوم اهتعاج ناف كلمسلا رششاعت يتلا سانجالاو
 ج يرأا ديص نم ىورام وحنك الإ نطفلا لاصخ نم ةاصخ الو روأ دم قاخ أمف



 هلعقتت ا مااوممز ذةرك الا غياشم كلذ دب تلأسق كييسشلاو مسا الإ 0

 ىذلاو ديزاا ىف نوكب 'ىش نم مأ ذخأت ديزلا سفن نمأ ىردب الف دودمملا دز نم

 ٍتوبكنملا رء ىذلا وه رهوملا كلذ يلع الدو ءازجالا كلت عضاوم ريبانزاا فرع
 سعاشلا لاق دفو جسنلا كلذ

 لزءاهردنملست وبكنعافق « هنولتمي ذا نوراه افن ناك

 م أ ءابطالا معرتو  ابفوج ن ءاهجر امأ كشن الق زقلا ةدود اماو ملع ءالب لاقل

 0 هراقتعذخأف رحبلا ىف رصألا هباصأ اذا جئذلا ءاطلأ لبق ن م ةنقلحأ ةفرعم اودأفتسا :

 لمف اذاف راقنأاو قنملا لوط» كلذ هنكماو هنونلا ف هدف هلخدتسا مث حللامل ءالا نم

 اجلاعت رابكلا تايهلاو ىافالا اشهان اذا سرع نباو ذفنقلاو حارتساف قرذ كلذ

 ءاوذلاىف بلعثاو نرالا اهبعفر نم اهدبك تكتشا اذا باقعلاو ىرباارقصلا لك اب

 عمج اذاو اهدبك مجو نم أربت ىتح دابك الا نم الا لك أنال اهناف اراص ال ابطحو

 سل جاجز ءانإ يف ةرافلانيبو برقعلا نيب ةيرجنلا لهأ ضعنو ثبعلا لهأ ضم
 لحعتنا اماو اهنءاسنم توم نا اماف برقعلا.ة ةريأ ضرقف نم غلبأ ةليح ةرافلا دنع

 قلشأبم أ ةرذلا ع نمو لاق تبحأ فيك ابل أتو تءاش فيك ابلتقن مئاهنم ةمالسسا

 ةريزكلا ةبح نم ةبحلا تذخأ اذاو دسفتف تبن الثا ريمطقلا عضوم لك امة

 تبش روزي عيمج نيب نم ةربزكلا نال اعابرا اهةلغن ىتح رت نانا ما

 س:'رلاراك_شافلاو بر ا حالفلا خيشلا هفرع اذا ضماغ مع ءاذهو افاصتا تناكناو

 نجلا بدلا لع نمو سونيلا+ لاقو ةسايرلا يفةنابنلا اوغلب دقن قذاملا راك الاو

 ةوذحك هعضن امال لأ و رذلا نم هءبرهم < اناناعإ وهلا يف همذرت نااهدلو تءضو اذا

 هل ةعفار لازت الف فتح هل كلذو رذلا ه- يلع فام ىهف حراو ا زيمتم ريغ مح نم

 ةداضعأ جرفتو دتاشل يت> عضو ىلا عضو ن 0

 ىمعالا راشب لاقو

 ريث انم ءايشأ ةشيملا قو * ايطفحم سابا لكك دايحلا اما

 روصقمرهدلا هلع * شاملاو « هرثك أ نابقمللف مق لكو

 5 يب 80 وك

 , ن4



 : فذ

 . تانوتؤلا ءاسألا ةيرق ىف ىدحأ هنا يذاقلا ناسح نب" بأ, :- متزو طقف ربظي امالا

 - موزلا ءاسن ناو تارظبءرجاوفلارثك آو تاق تسم ضانملا رثك ادع وفتارظنلاو

 "" كلذلورثك ألاجرلل نهنوهش نال ممأ ميينلاجرلا بلطو انزلا راص اغا سزافو دنملاو
  قفاوت دنحلاو ةفلقلاو رظبلا ةرافالا ةلع كلذل سيلو اولاق ىناوزال رود دنهلا دنا

 ريفو" ىف مهقمعت كلذ ىلا هاعدو لاجرلاو ءا_سنلا ناتخ ىف الا 'ىث لك يف برعلا

 اهو سردو ابتك هابلا ةعانص يف اوبتكو ةيودالا اوذخما كلذلو اولاق هابلا ظح

 نانالا زم عضو٠ نةصلا اذا ق>.لا ىلا ءاسنلا وعدب ام رث 5 أ نمو اولاق ؛دالوالا

 راض كلذلو لاق ذلا قحسلا ناكر فوأ اهنم كلذ ناك الكو ةب.2 ةذل كانه ندحو

 عمتم كانهنال ناتللا زم ىلع اهم نودمتعإو رثكلا فارطأ نوعضن لاجرلا قاذح

 فاضل يناللا مأ ناولاس اسحا قدص هيف انرك ذ يذلا بابلا اذه نمو « ةوبشلا

 روبزلا ىف لسو هياعو انيدن ىلع هللا ىلص ىبالا دواد لاق ةوابغلا ىلا بسنبو قوأ| ىلااهنم

 هارت فيكف ديدشلا ا

 ىرحيت ذبح مومسلا نال هبطع كلذ نأب هلع برشا | نم هزححنو ءاملا لو> - رودي

 ةنرحت نع ادلع اذه ياء سيلو هسسفن ماعطلا اهغلبيل نكي مل لخادم لخدو ءاملا عم

 لبالا ديطصا ارو اهرخآ يفو تايملا لك أ, ام لوأ يف دجو اذكه لب ةمدقتم

 هبال ةبحو دإجو هقثع ىف نائسالا ةبشان تايحلا رئاسو ىعافالا سؤر صانقلا دحيف

 لك ًارواراك أ , وهوهضعتفتاملا نم اهريغودوسالاو ىنفالاهنردب اعرف ابلك أ ديرب

 نبا لاقو ؛ عطقنت نأ ىلا هلع ةقلعم ,قانعالا عم نسورلا دبتف 'نطملاب ابنم لائم

 ظ لوطالاهرمت مكنم لجو ركف ول من .ارأ موب تاذ يعاطفلا نب يترشلا لاق يلكلا

 ” رادقالا ىف ةءوتسملا سلاىلا لثمي ةفدلا انو ريبانزلا ذذعت يذلا 'ي لا فرعت نا ىف

 )طع ًابضمت رمضلا ةر دتسلا ل محملا ىف ةفيفلا رظنلايف ةفيخيسلا ناطبحلابةزجاحتملا
 : !اقزو نم اهناكو دحاو رهوج نم ترث اهمنأ لمآ ىتلا تويبلا ىهو ءازجالا ةبراقتملا

 8 هبشاالوهو هنذخأ * ديم أ ىمو' هتعطج فيك ىلاولوت ةررزملا دغاكلا راغص قابطأ

 قرسي يح كلذ يف يترشلاو ىاكلا نبا رسفب لو ةطابخلا الو جسنلا الو ءانبلا
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 ةداعو ةبجو نامزو مصرع هلو ردن '"ىث * لكلو اوتقام. - نفسلا بابرأ دالوأ ناكم ؛

 ناريطلاه نامل فاطملا خرف.او ا ةوقلاب سحاأو باقءاا شار بصق ىوتسا اذاف

 مويلا يف مهدالوأ نونتخم مب ا دوييلا ءاذعأ مهو ىراصتلا ءابلعأ نم تان عزو ٌْ

 طن اورب م مهمأو نياصفلاق فاو م نيميمصا|ق نوكيا قفاونو عش كالذ ناو نماثأأ
 ىراصنلاو نيماسلا دالوأ نم اوأر دق مهنأو ناتملا لبق نم هوركم هباصأ اندوهم

 :رلا ع نعني ف قف اك التل ىلا اا ,

 اما ىتسو دادحالاب دبملا ةئيدح ىسوملا نوك : نأ نمو ةركلا فرط مطق نمو
 يذلا مالغلا نم رسعأ مايأ ةينامث نبا أ ن نظبو صرب امرتعلو ةركنلا كلك كم 1 م

 صربلا وحنك هناكم ودعي الو رشقتب ال صرب كلذ نا الا ىوقو ندشو بش دق

 نم نتخو“ ناتبن ال انك ناو ناشحف امهناف رانلا قارخاو ىلا نم نوكي يذلا .

 كولأا دالوأ ىلع نومأم ريغ كلذو نال ًأطخ مويلع نمؤيف ءارقفلاو ةلغسلا دالوأ .

 عب ةدعرلاو غدرلا عمو غيزب كلذ عمو طايتحالاو داهتجالا طرش كلما هابشأو

 نمسيلاو كلذ بسح ىلع بارطضالا نم ىللقلا لاب هيلا طايتحالا ردق ىلعو الملا ٠

 ناتلخا اذهو باهم نم هرضحن الو مدخلا ةلفس الا ناذخاو سلا رشحي نأ يدل

 ىص دلو ل مث اذه انموب يللا رجاهو ميهاربا ندل نم لاجرلاو ءاسنلا ىف برعلا يف

 مى ص لإ ىسفعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاذا ن دو<رب سابو نوت< ةروصىف وأ طقزو#ة<

 نم دحن ٠ ارظبلاو لاق هحيحصلا هاو رلا ىلا ل اذه لثم فليبسلاو نينوتخ ادلو
 ناتح لسا كلذ ردق ىلع نآك ةبعوتسم ةاصأتسم تناك ناف ةنوتخا هدحصالام هذ

 لاقاروصقم نريلع فافملان وكيف ةورشلا ناصن ساقلا نود نسا هن لواحتأ ءاسنلا
 نظءاوهح وف رسآ امك لو هي مأ اي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلأ لاقش :]

 ىلا اهدرب ام ردقب اهنوهشنم صقتن نالسو هيلع هلال ىنثلا دارأ هيكل مبلا 5

 هيف جوزلا بحو جاوزالا بح صقنو منقل بهذ تاق اذا اأمورش ناف لادتعال
 مركلا اهنم ةورش دشأ عاملا تالاح نم لاح ىف نوكت ال ةأرملاو روجفلا َنْو

 ىضرقت ال ةدتاخال لوقب اندنع فارشالا رابك نم يلجر ناك دقو هنم تحفل ىذ

 4ةيو يي: يروحو وج ىلا

 اماما وب جب ١ دينقةوبو هب
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 نع ,* ىف ًرعالا نب ثدحو هقمح نا ءاغر اهنينحنا لهيو ءابطالا كيا حواربو

كم ضِب ةح تاك ا لاق ةم رلا ىذ طهر نم“ 00 ماس َن ماشه
 3 ل ٍ ءا

 يول م كد قتلا هديرت اهاف تحتف اذا ىتح ابنم وندنو اهسأر ىلع رشرشب ءاكملا
 اذه مدا ىبامعالا نا دشن وت تنام تح ا,قاح تدع كن دعل ةكسح هيف قاب

 3 صعاشلا لوق ثيدحلا

 احلالتسا مدالا قرع ديرب # ةَجدي سلك دنع لكل ناك

 8 0 ىدسال لوق وهو ةئدعلا يملا أى 0 رهش تن ىنامشلا ور<# وأ دشنأو

 6 د ٠ ىريبزلا
 007 لاس: ءاكلا لق امرك ٠ الطصمو اد ىترصنأ تنك نا

 8 رئصأ نم ءاكملاو ناوعالا ريثكلاب ناوعالا ليافلاو ريثكلاب لبلقلا ربظي دف لو
 . فرامم نع رابخالا ىف سونيلاج لاقو هلتف ىتح نابمثل لاتحا دقو هفمذمأو ريطلا
 يالا لارسنلا ملع نم ىل اولوق هنم سانلا بيستو كلذ نم بجعتلا ىفو ريطلاو ماها

 6 لالا رو رك ولا كلذ شرفت نأ شوفافللا ابخارفو ابضي ىلع تفاخ اذا

 0 3 املا 0 ا الل ءايلعلاو 00 َكِمع 0 000 هب رق , ال

 : ري سس 0 نا كلذو باقنلا خوف نم 15 ةنراح ينأ نب 1 3 200

 بلاظاذا خرفلا كر 00 ادو< لبخلا ناك لالا ضرع ىف اهزاكو | دنع
2 3 

 0 ني كول ا م ايش 00 هدأ دا داو هي لبا
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 تر.هكلا لاق كلذلوارخارف ىلا را ا

 املا." >ا قونالا ضم ىلع جارك # مدو ىناجر يف ىنوا_هحن الو
 لفون نبا لاقو ةمحرلا يه قونالاو

 ريصما نم ثييخلا ىلا ريصن * اياشألا نيب ا ا :

 ىريط ليقاماذا اهمظاعت « اري ىعدت ةمامن لثهو
 روك ولا ىف ةيرملا ريطلا نم * يناف تلاق ىلمحا ليق ناو

 أو ابصق ريكشلا ريصي يت> ريكشلاب ضرنن ال الاف ريكشلاب ريمث الو هلوف امأو

 عت نابقملاو رونلاو مخرلاو مارسلا ةبعج ىنء امن ريدفملا ىلع طققسآ الو هلوق 1
 امل جاجملاو ننرملا ابا ميلر تذل نم هيف اذ نوكي امو لاتقلا مقوتل شووملا 1

 روجحلاو ماعنالا هيف نوكت ىتا ةنمزالا ىف ًاضيأ اهعبتتو باودلا ريسك نم طقسإ ظ

 ةغبانلا لاق جادخالاو ضابجالا نم لمؤت ال لماو وح

 فئاشأ ريغ ناسغ ن م فناتك « تدغ دق لبق ذا رصنلاب هل تقنو :

 بذاك ريغ مرسأب موق ك._ءاوأ * صاع ن ور-#و اند ةممود

 بلاغ لوأ نامؤلا يتدتلاام اذا « هلي نا نبأ دق عئاوج

 بنارملا با ىفشو.شلاسولج © امويع ارزخ مد فاخ نهار ظ
 7 لاقف ىلالحلا روث نب ديمح ىنعللا اذه ذخأف ١

 مئاص وه ىذلا نرظ. ريطلا نم * ةباصع ْثآَو امو ازغاماذا ١ ظ

 رخآ لاقو ٠

 لبدلا ىفقلا ناوح سورلا لمجتو ه ةينيثك انلا“س وفن فويسلا وسلس ١
 لان ىف لكس ىف هلع نبذ © أم نفو تاداع ريطلا دوع دق :

 ىبارعال لق انياعصأ ضع لاقو «ليوملا ةسيك يشو قمحته ىرت م تينكلا لاقق ٠
 هيدخ أحسأو هينبع ضعأ لاق عنصت فيك و لبق م ١ لاق نسارلا لك ان نأ نسا 1

 كنا هل ليق هيلا ىنم م جوح ا نا 0 ىرآو هيب كفأو هينذأ صقعأو ْ ٠

 يعرملا يف همأ عبتبو ىودعلا بنجيل هلا لاو عارلا نحاول عنز ناقل

 ( عب ناوبح 0 3



 ظ 29

 ريكفتلا ىلع هسفن مركب نا الا هليبسب وهام ىف ناسنالا غاببال امم ايوهو اوس مئابطلاب

 ةليضفلا ن«برض 'ىث لكلو ةلهثتسل وهف س.اقلاو فيشكذدلاو ريقنتلا ةمادا ىلعو

 رطبلا هدنع حبقشو بجعلا نا_سنالا نع زعو ىلا..هل يننيل ةدوملا رومالا لكشو

 . ريطلا بورضو شحولا ساسحاو متاجبلا نطق نم رك فنسو مسقلا رادقا هفرعيو

 مث ةعنصلا ىف اه رخسو فراعملا نم ىلاعت هللا ابءدوأ ام ةرثك اهب نوفرعت ارومأ

 ةميهم لك ىلاو قوملا ىلابوسنم رئاط لك نمالا عضوأا اذه ىف كلذ نم رك دال

 ةفورعللا سانجالا اندرأ ولو ةنطفلاو ةفرعملا نم اهلاكشأ هيفام ةدمن ةناثغلاب ةفورعم

 ا ا17 ةلفلاو ةرذلاو ريعبلاو ليقلا زك ذأ ةفيطللا ساسحجالاو ةريثكلا فراغلا
 ىلاعت هللا مسا ىلع رك ذنسو ؛باكلاو ماخاو توبكنمااو ةلحنلاو قونرغااو بلعثلاو

 تابوساملا باتكلا اذه ىف صخمن ةفرعما نم ريطلاو عابسلاو ماربلا ىف ام ضع

 دالوأ نم علرلاو روب زلاو ةمحرلاك ةفرعملا ةلقو:ةلفغلاو ةوابغلاب تافورعملاو قوملا ىلا ١

 تيمكلا ةيوار لبس نب دمحل تاقىضلا لضفملا لاقو“ ريطلا ماظع نم رسنلاو لبالا

 ةمخرلا ىف تردكلا لوق ىنءمام

 ليوخلا ةسدك يهو قمح ه ىتشناولالاو .نيمسا تاذو

 لوذم الو نينا ةمئاضل «*.تسيلو هب ذولت بخ اهل

 اهرايتخاو ابمعط باطو ابضيب عضوم وأ ابخارذ ظفح يدنع هانعم ناكل ضفنلا لآق

 ةمخرلا دنع سيك يأف هل تاقفلاق مدرأوذ 0 رئاط عبس هروطي ال ام نك اسنملا نم

 قل اينم انام ريلخأ الوةمعط رذقأ الو امؤامألا ارئاط فرعن ال نحنو ثرك ذامةلا

 ابخارف يمحو اهضيب نذحن ىهو اهقمح امو لبس نب دم لاقف الثه كلذ ىف تراص

 عجاورلا لوأ ىف عجرتو مطاوقلا لوأ ىف عطقنو ابجوز الا نكمت الواهدلو بحتو

 دق عطاوقلا نأ اولمي نا دعب ريطلا نوبلطب امنا صانقلاو لئابملا باعصأو ةامرلا ناف

 غلاط لوأ تناكاذا ةملاس وهم نا نء ةمخرلل دب الف نولدتسية خر لا عطقتبف تعطت

 ال يهو لبا ضرعىف الا نوكي ال رك ولا لود روك ولاب بارتالو موف اماو مهيلع
 عبمج ىلع عنتمب ثيحو روخبصلا لالخو عودصلا عضاوم مثباضحلا ىلاعأب الا ضر



 لاو 0 الإ. 0 لاجرلا تنابو تسلا 7 ةيشرالا م ال م
 اهرورمو اهمش+خشخو اهمكرح ةعرسو نادرقلا شافتناب ليللا فوج ىف ميم أمرف

 كئاوأ سحن نأ ريغ نم ضرالا ىلع فافخألا عقوو ىعارلا رجزو ىارلا وم.

 اوضه نادرقلا نم كلذ اولدتسا اذاف اهرمأ نم *ىثب اورعشي وأ اهسح لاجرلا

 ليالاب رص عابسلاو ناذرملاو رافلاو رينانسلاو باقع نم لاو ليهىله ٠ نم 4

 ظرغاو ءارمتسالا طرفلوةوبشلاو ةرشلا طرفل هنانو:ظيف م املا امأف زابتاب ريدا

 نمىرب ام ردق ىلغ نوكيو اهمورشو أههرش ردق ىلع نوكل أذل نا مهلاو صرملا
 رجحلا نباع اذا سرفلاو نانالا نباع اذارامإا يرن دق نو اهصرح رهاظو اهكرح

 هكرلا ردة ىلع ةوبششلاو ةورشلا ردق ىلع نظنف زمعلاو سينلاو ةلغبلاو لغبلاو كمرلاو

 كلذ ك نونوكي ال كلذ مهارتغا اذا لاجرلا دو ةدارالا ةبلغ ردن ىلع حايصلا ناو

 قثمي ناسذالا نا لئاق لاقناو“ ةوبش طرفأو ةملغ دشأ هيف مه يذلا تقولا ىفالا

 ةرباخملا رك ذ ىف نكي مل اذا اناف الاح نسحأ موادملا ناسنالاو لممجاو سيتلا جيهو

 هذه ىرم سنج لك بيصن نيبو اقرفمو اعو# كلذ ىف ناسنالا بيصن نيب
 نا ابلما ًاضنأ مكيردب امو طقف ةطلاخلا سفن انرك ذامناو اقرفمو اعو# سانجالا
 انأ ىلعو ةريثكلا مايالا كلت ناسنالا ىتأب ام فاعمضأ ةريسبلا ايالا هذه يف ِ وتس

 ريدغ ٍِق ثايالا اونياع اذا ةريثك ايوَرَسو لفبلاو سرفلاو راجل ىرتم ام ير ىو

 كلذ ريغو ةكبدلاو ماما لثم ناسنالا هدب 6م كلذ مدن 21 مه اهو جيم ا مايأ

 ف اياز لاوكي كلذ نكلو عيبه تقو اهلل رينانس لا هانش أو نياننملا نا انءاع دقو ظ

 عضوم ناسنالان اك ناف نو:ظلام يلطاس لا ننس ءاف ناسنالا حيه نم دشأ ىلغ ةئدسلا ُ

 هاكمالا هده س اوح ناف راو قلو قر او قداخنوك هغامد وأ هبات نم هنهذ : 9

 ليثملاو ليصحتلاو حفصتلاوةيورلاب غلب ناسنالا ناك ناو دفنأو رصلأو قا قَد

 اهمنم غلب اقذدح ةعئصو ابكردن ارومأ امل ناف مئاهبلاو عابسلا نم "يبث هفلبب الام



 لدنا و د اناتكل ضرع هنأ اضأ 7 اذهل ىنبال و ةعنصلا ءاكحاو و ةمكملا

 رالف نأ ير سن ىزحلا نال هداقتعا فالخ ىلا ان فالخ ىلع

 الوةبابم مارحال الو هفرعي الو ةمرح لالحال ىرب الو ةلم وأ ةعيرش وأ ةلحن وأ انبد
 باوملاامءاو ناسحالا ىلع باوثلا يخوتب الو ةءاسالا ىلع باقعلا مقوتب الو هفرمل

 4 حيبقلا سيل نايس عبسلاو هنأو نايس ةميهلأو هنأ همكح يف قملاو هدنع

 امناو ملالاو ةذللا ىلعو كردلاو قافخالا ىلعرم الا رادم نأوهاوه فلاخام

 1 ىرعنلا اذيتءئىدرا مهردلا ةلانل اص ناسنا فلا لتق ناوةعفنملا نمل اهف

 "الو الطقس الواب الو ةثال الو اتم بتكلا ميج ىلع نمطلا كرت نا
 01 كا لس نأ بجاولاف لجأ | الو لجاع 0

 قفولا فاكلا ىلامت هللاو ةباغلا هذه ىلا هارحمو ةفصلاهذه ىلع هعضؤم ناك ذإ ةبربلا

 : يث ىأبونا ويلا ن نعرابخالا ىلأ لوقلا ان مج « بيرق عيمس هنأ هدسأتو هفطلب

 حاورتسالاو مشلا ىف تيطعأ ام انف عدقو تسنأ اذاو تصخ'ىث يأبو تاضافت

 بئذلا ركذو زجارلا لاق

 عقرملا افصلا عارقم لثم « عمسل ملاذا حمرلا ربختسي

 ( ةرذلا نا دجو كلذ نم بحجأو بائذلاو عاب او رينانسلا مث فيك انفرعدقو

 ةذوبنم ةسااب دار لكك ةحتار هل تدحوال كفنأ ىلع ء هتعصو ول 'يش ةحئنارل

 |متزجعاف ابلمح تفلكت اذاف اهبلا جرخت ىتح اهرحج فوج نم اهنحئار دج فيك
 ىرفل لا مث وحتو رحالا يف اهنم ناكام لب نيعتستو رذلا رئاس اهملا ىعدتسن فيك

 نم رادقملا كلذد هفلخ رجحلاو امادق ريسي سرفلاو ليم ةريسم نم رجملا ةحئار

 :0 اذه 0 0 مهو 0
ٍِ 

 نر موقلا ثعب دسنو برعلا دورو ةلل ناك اؤاف رثبلاو مانملا لوح نوكن ينلا 0 نولدت سيو 1 نم عمسا برعلا لوقو هردق يفو همسج يف ليو

 يي



 قطنلاو ةعاطتسالاب هيلع كلضف ىذلا نا كنم زعأ وه نم لمت نع كد رهظ اذا

 امل نافرصتمو هل امةلخ ال نارسيم ايكناؤ رخآ تورش ك.يلع هل_ضف يذلا وه

 امهنأف يف توبكنملا ريب دن نءو ةفرسلا ةعنص نع زجعل يذلا تاو هل امترخس

 ءاليخلا ىثمي الو ضرالا ىف ربك نأ ىنبنال امهر وص رفصو امهفعضو 8
 هتعاطتساذاو هير نم ةجنم هلقع نا ىلعبلو ىمأتسي الو ىلأت الو لوقلا ىف

 دافسلاو ءرذلا بلط اهبلا ببح مث ركسشلا ةماداب ةمعنلا ا

 رك أ اولاق ىتح ابلسنو اهءرذو اراجنو اهدالوأ اهملا ببحو دلولل ةبا نوكي, يذلاو
 نم ابضعل مم ايفلأت لعجو اهدالوال ا اهدشأ اياهصلا مرآ و اين اهدشأ لبالا

 ةدفاسملا ىلع اهاونو ةداع امل سرعلا فلإ ىللعحو اقلخ امل جاوزلا نكي ملاذا ةقورطلا

 ىف ىوسو دقفتلا ةدشو دبمتلا نم>و ةيبرثلا يف ةفلابلا اهمهأو ةنللا مو ةمعنلا مثل

 ابقزي ىذلا نييو اعاضرا ابعضري يذلا نيبو امل هدالوأ مقلي ىذلا سنملا نيب كلذ
 نوطبلا ماحراو ضيبلا ماحرا نم اهجرخأ ام اهنمو نضحال امو نا اقز

 هدابع ىلع ةمسن ابلعجو اهدلوأو اهعتمأو ةبساك ةيساك اهجرخأام اهنمو ةيساك
 سيلف مهم ولف ىلع لوما نم همك ارتي أمل ءالجو مهشرعم ىف ةدايزو , مركشل ان احتماو

 اص الوةحعذلا لك أبو ةلبقلا ىلا ىلصيرو ةداهشلا دهشي ن * ميج نم د باتكلا اذه

 صشو دازو كلذ يف دملا نأو عئارشلا لحتنبو ثعبلاب رق نم نيدحلملا عييمجج نم

 لعجيو ةلاسرلا زاوج ركشو ىهالاو سمأالا ليحتو برلا ىند ىذلا ناف ىرهدلا الا

 عيمجج يف نأب رقنالو مارملاو لالملا فرعي الو باقعلاو باوثلا دحجيو ةمبدق ةئيطلا
 فرع ال ىذلا كلفلا لمجيو قولو قلاخو عونمصمو مناص ىلع ءلدب اناهرب 0

 عيطتسي الو ءىسلاو نسحا نيبو مدقلاو ثردحلا نيب لصفي الو هربغ نم هسفن

 الو ةكرملاب نوكمسال ةبقاعم الو هنارود نم ناصقنلاالو هتك رخ ىف ةدايزلا

 ماربالا عيجج هب نوكي ىذلا وه ة ملا نع فارحالا.الو نامت ةقرط ىف

 فيل أ اتلأو ةنفتملا رسادتلاو ةييحملا مكسحلا هم هو ابلياحو رومالا قيادو ضقتنلاو ظ

 نلافح نم ةباغ ىلبع فورعم 5 مراعم باح يلع ميكحلا بيك رتلاو ةعل دبل



 ا رابخأ ىلع باتكلا اذه يف داما اعاو قفولل ىىلام) هللا هبابسأ هم

 ىلامت هللا اهقلخام ىلع هيدنتلا ىلعو ةفدارتلا ةلدالا ىلعو ةرهاظنملا حجحلا همئازكلا

 لاننال يتلا تامالعلا نم اهاشغو ةركفلا نمالا اهةئاقح فرعنال يتلا تاناهربلا نم

 ةمنصلاو ةةيقدلا ساس>الاو ةبيحعلا ةمكملا نم اهبف قرف فيك و ةربعلاب الا ابمفانم

 ابشيعلو اهميق امب اهرصنو ةأرطلاو نبملا نم اهاسكو ةفرعملا نم اهمهلأ امو ةفيطللا

 اهرذح نوكيو رذحال ًاببس كلذ نوكيل اهودع اهم رذاحت امب ةنطفلا نم اهرعشأو

 برهملا ةسارحرادقم كلذ ىف تزواجت ىت> ةمالسال ًاببس اهسارحو ةسارحال اببس
 سراح نم نور ىذلاك ةيورلاو ةعاطتسالا لهأ نم بولطملا فئامللاو سانلا نم
 الا لثلا نوبرغبال سانلا رابص ىت> ةريثك كلذ نم لاكشأو ىاركلاو قينارغلا

 كلذ ريغو ريطلا نم ش>ولا فانصأ ىف نودحي امب الا نوحدمب الو نومذب الو اهم

 حرف نم رذحأو روغصع نه رذحأو بارغ نم رذحأو قءقع نم رذحأ اولاقف

 فال نس يخحسأو ةرفاص نم « نبجأو سرف نم عمسأو دارق نم عمسأو ب باقعلا
 نم نعدهأو ةأطن نم 7 ىدهأو ربد ند عنصأو ة ةفرس نم عنصأو طونب ن* عنصأو

 بئذلا نم بسك أو ثيالا نم اواو بايذ نم + يهزأو لدمج ن* ٠ يذهأو م

 عمس نم عرسأو ةرهنم رب و ب نم م قعأو بلعن نم غودأو ب >> نم عدخأو
 ةخر نيقومأو ةأطن نم دا هنا نم بذك 1 لرو نم «رظأو ةيح نه أو

 ةكراشملا ثلا هذه نعو ةيسانملا هذه نع زعو ىلاعت انبسو باقعلا خرف نم مزحأو

 كلذدارأو رومالا رثث أ يف انيلع ابعدشو رومالا ضع :لعارع دقتان دنعام ندتمأو

 انلءرك الو ةظعوم نطفلا دنع دوميام ىلاو ةربع ىلا رظنلا نمو ةجح نم انيلخم الأ
 يهوالا انراصنأ حتفتال انلاوحأ لك يف اةلمؤ لامهالاو ةلاطبلا نمو لافغالاو وبسلا نم
 | اهسذام صهاظ لعءحو تاناهربلا لاكخأ ن نم لكش يلعو ةلالدلا نم برص ىلع ةمئاو

 فرعل بيجاعالا فانصأ ن و أبسف ريكفتلا ىىلا اعاد تاب هلا نم

 كد.زب نطاب أهممو هيفام ىىلا ري_شلو 00 , ىلا كوعدب ىهاظ اهم امنع فشكلاب

 كتعاطتسا فرصنو كلم ةلبطق عم كنأ متل هتقيقح ىلا تيضفأ اذا ةقثرومالا
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 هللا بم نأ ردجأو نيلوالا ةريسو فلصلا ةداع ىلا برقأو شيطلا ناطاس نم

 هلادعأ ةعراقمو هموصخ هتلضانم موب هتحح نع عافدلاو هبتك ىف ةمالسلا هل ىلاعت

 يف الو 'رجرملا هيلع ضرتميذديعولاو دعولا باحيا ىف هللا كنب باتكلا اذه سيلو

 الو ىجراملا هطخسآيف نييكملا بروصت ىفوه الو ىتامعلا هل بصتنيف ىلع ليضفت
 ضارعالا تيبثت ىف وه الو ميدفقتلا فلاخم نم هضراعيف ةعاطتسالا مدت ىف وه

 ةشيدملا ىلع ةكمو ةفوكلا ىلع ةرصبلا ليضفنىف وه الو ماسجالا بحاص هفلاخيف

 يلع ورمتو ناطخس ىلع ناندعو برعلا ىلع علا ليضفت ىفالو ةريزملا ىلع ماشلاو

 الو ةفينح ىبأ ىلع كلام ليضفن ىف وه الو ىاظنلا ىلع ىلذهلا كِلّدن ذريف لصاو

 يدعم نب ورمج ىلع ليفطلا نب صاعو ةغباندلا ىلع سيفلا 'يرصا ليضف ىف وه

 ضيرفلا ىلع ميرس نبا ليضفت يف الو رمان ب هللا ديبع ىلع نيسملا نب دابعو برك
 ىف الو ىلييقعلا ىلع ىرفعملا ليضفت ىفالو ىناسكلا ىلع هءوبيس ليضفت ىفالو
 نمفنص لكل نافىرهزلا 0 ليضفتو ةيواعم مح ىلع فنحالا مح ليطش

 مهنافسو مييمصاخم نمآددعو اددخ ءالؤه ما لغو لكلو ةعيش فانصالا هذه :

 كظفح اذه ركن الو لقأ مهن * ادع فاصناو ليلق مهؤااعو ريثك ممهنوعرسلاو ش

 ودا بلاى مزن ذارم نب سبوم باب لع ةرسبلب نجد تألق للا ٠

 ىرسبلا اقفو ىرصبلا عبصأ قولا 3 امئاون ىتح نيعللا امني ىرخ قزارلاو ٠
 رادةمىلع طف اع مل نيمدانتمزيفاصتم امبتي اريح ةريسبإالا تبل من قوكلازبع ٠

 هللاو أضرلاو 207 رادقم ىلع نأعش فيكف ىضرب ام رادقم نم بضغلام '

 تبئثلاو ةبسشلا دنع فقوتلا ظعالا داوسلاو ربكالا رورمتجا اذه كر دقو « ناعتسملا ٠

 لوصومال ملوةنأ الا منن وأ الالا سنلف احفنض هنع اويضرعاو اناع ةموكلا 1

 رك ذ تامو ابناج قحلا لزع دقو اضراب ب مهتم لوصوم من ملوقو بضغلاب مهنم ظ

 نم ضغب انك .ثراحلا نب ورمج لاق «نسأحاو حعببقلا رك ذ ضفرو مارلاو لالملا م

 ءازجأ ةتس ناورملا باتك نم انبتك دق «اهانت مويلا ن نهتو خفنلاو ءايرلا اذ لاجرلا

 هنأش ىف لوقلا ةاج نم انرضح ام ليفلا هيف انرك ذ يذلا وه تي



 0 ناويحلا سانجأ ساسحا ىف لوقا 1--

 ىلصو ميقتسللا طار هلا ىلا ةيادحلا كلأنو ميجرلا ناطبشلا نم كب ذومن انا مبللا

 ذومذو ةماع هلا أ ىلعو ةصاخ سو هيكصو هلا ىلعو ىمآلا ينلا دم اءديس ىلع هللا

 لخدنو بذكلاب قدصلا لصن نا ىلا باتكلا اذه ماقال ةبحلا انوعدت نا هللا

 ظفالاب هفعض ةيوقت سمتانو روزلا لوق رثكشن نأو قملا فيعاضت ىف لطابلا

 ىلعو قحلاب الا قملا حاضإا ىلع نيعتسن وأ قذوملا فيلأتلاب هحبق رتسو نسمحلا
 ةراشالاو هليضفت ىلا ىعدتسنو هنانتفاو هتسارد ىلا ليمتسنوةجحلاب الاةححلا حاضيإا

 دهاشال اعو ةلوخدملا دياسالاو ةعو_ضوملا ثيداحالاو ةدلوملا رام_شالاب هرك ذب

 لوقتلا ةنتف نم هللاب ومنو هتفرعع ق'ونالنمالا هل قدصم الو هلئاق يوعد الإ هيلع

 نامزلا اذه لهأ نم ريثك نيب وانني امف دامءالاو هتطخ محشنو باهسالا نموهلطخو

 ةءارق فلكس نمم اريثك ناف رذملا ىلع مهبف لاكنالاو نظلا نسح نم ىلع

 ةظفالاو ةفيعضلا ةملكلا ىلع باتكلا اذه عيج نم نوُفَ ملعلاةسرادمو بنكلا

 نم هلاثو هلركحتسا نم ءىث هل ضرغ دق تيلأتلا نم عضوم ىلعو ةفيخسلا

 أطخ نمو رجضلا تانافو هولا تاطقس نم بتكلا ىف ضرمي اك وأ بارطنالا

 ريغ رظنو دسغم ريغ ىلةعل هريدب ول هلعا ىنعم ىلع ضراوملا للان ءوللاو خسانلا

 قالخانمو عربتلاض راع نمو دسحلا ضراوع نم سرت وهو هحفصنو لوخدم
 هنكي لهاجلا لاسرا هناسل لسرنو هردص قيض رادقع لوقلا ىف مسني نأ قس نم

 نم يز ام ريثكب هلقنت مومذملا نم يرب ام ليل هلغش لدب لمج ولو هنم نوكي ام
 دفاأو ةئكحال ةاك اشم دشأو غلاصلا ميللاو ىذرلا بدال هيشأ كلذ ناك دومحملا



 هد باتك نم عيالا زا لت

 ظحاملا رحب نب ورم نان ينأل
 هب رحه 766 ةئس قوتللا ىرصبلا

 وه باتكلا اد_ه و

 <« برعلا ؟> يف عماجلاو بدألا ىف عرابلا »

 لل ندا هسل يل

 « هعبط مزعل ةظوفحم عسبطلا نقوةح 9

 نرنإ ليرغل اوسع رف نع حاجب
 مال الو ما9:"15؟980 ةنس

 0 لا ترءااشس ممل 01011111 لل

 ( رصعي ةظفاحلا ا ةداعّيلا ةغطم )
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 00 ريرج لافو
 ايفابلتفلا دصحتسم ىوفلانيتم ف. ةءامج لبح ماشلاب مكل تكرت
 ايفار نا نمىناطيش ناك دقو * هزفتستالناطيثااىفرتدجو

 ظ ىدسالا لاقو
 الأ ذلك 07 دو< « تامركملاو انما 0 :؛

 الوصن لاصت دعب هلاث « ىمكلا ءارو هيد يرن

 الواضام دقناك دقو لضو « انما ىأرو هافسلا ىنك

 اليم ىلفل تدجو نا اف « اندو نع عزنت تنأ ناف

 ٠ مناسلا ءزجلا هيليوناوبحلا باتك نم سداسلا ءزملا تذو «<
 » ناوملا سانحأ ساسحا ىف لول! هلوأو «
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 ظ هلوقب هصصق ىف لثمت فوفكملا ديما دبع وأ ناكو

 ًاراحسا نفرطيدن ثداوملاا ه هلوأب ًارورسم ليللا دقاراب ْ

 لاقف ىلجملا قرؤ.ءىلا ينزملا هللا دبعن, ركب رظنو

 يركلا تابايغ مهلع ىل متو « يرساا موقلادمحح ابملا دنع
 ع محلا وبأ لاقو

 لمالا تافا ىه ايانملاو * لالا ىف ادم لمأب انلك

 لوقب ثيحريهز بهذم تولا ف سهذ هناف مجالا وبأ امأن

 مامسال بوصنلا ضرغلاك ه ماقسالل حبصي ىتفلا نا '

 ! . 8 يمار باصأو مار هاطخأ

 : : ريهز لاقو

 مرومف رمعل "ىلع نمو هت * بصت ن.ءاوشع ط.,خايانملاتيأر

 رخ آلالاقو
 ردكم اهادن سيل نيد « اهتمت ةعياص تعنص اذاو

 ىرتشملاتنأو ابماابكاوسف * ىرتشت وأ ةعرك عار اذاف

 رعاشلا لاقو

 انك م شارف ف شارف قشو هاج رعم يذع لايرسلا دب ريرصق

 رخ الا لاقو

 ' صيمقلا ديد-خأ ايرازف © هيدئارو قارعلا ىلا تثمب

 صرربللا لك أ هموت 204 ىلا وأ قارعلاب قوش

 رخ*الا لاقو

 ارازالا لل امعرد ىد « امدب ىلا ارمجر اذيح

 دشنأو

 بك انلا ىراع لابرسلا قرن ه لفاغ نهنع وهو ايانلا هنوا

 بئارضلا ءارو طاقس ضأب + هورذ لدمإلاوبهالا يلط 'يرج

 7 دج 0ايام هو



 ا ا ينو « مهل“ ءانأئذلا 0 ةفاثساو

 ىبارعا لاقو :
 اهداضعاربك نه تبرطضاو ه اهدالوأ تدلو لا اذا

 اهداصح أنددق عودز يأ ع« اهداتعت ابماقسا ت

 نم ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع لاقو هسفن هنءاس مولد هريس نة ورم نب 0 لاقو 1 |
 ةءرلا ىؤوخأ لاقو بئاصللا ىلع هسفن نطوبلف رمعلا لوط نحأ]|
 عجو ًاحرفلا حرقلا أكن نكل و « هدم تادللا ىف وأ نش فشمو 1

 نادل ضد لاو ا

 مارت ام الو قد اشد الت « اشد قر 3 0 ! 1

 اودشن او رافغتسالابهعقراو يماعملاب ؛ هقرخأ لاق كن د يف تنا م ناملاض.د لثسو :

 ةنسذأ نب ةورما
 تايك ايلا ءاكحب اننزحيو « انتا زخاتجلا اذا غارت 307
 تامتار تداع باغ الف ه عبس راعيل ةلث ةعورك 57

 ةيهاتملا ونأ لاو

 أماوبص ىلا ملم ءاورت م ناو 9 م رج نيداي» 32 ًارام اذا 1

 ءاسنكلا تلا 1,

 رابداو لابنإ يه امناف » تركذاذا يت تافغام مئرب ظ 1

 اهو نيتيبلا نذبالا لثعال نس ان :

 هلتاقوه ىذلا ءادلا فرع اذا * قت نممدق ناك ام ىتفلا ربا 0

 رخ الا تببلا

 ءايحالا تيم تلا امنا ه تيعحارتسافتام نم سبا ٠١
 هلوقب هصصن يف ل ىندلا اص ناك

 لجرلا تامو ليسفلا شاف « ليسفلا لوصأ يوري.تابف

 نا
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 رعاشلا لاقو دلو موب لاق كنبأ ين. كلنبأ يه ذب ومال لبقو

 افلخأف ادب دج ينمىملان اكو * ةربعلك ىرأ اراوطأت فردت
 اقرت الا نافلالا اءمتجاامو « هصقنلالا طن 'يث داز امو

 ( ةدملا ءاضقناو ةدعلا ماع لاق يدشن و ّىأ هيف تام يذلا هضرم ىف ىنارعال ليو

 ىهتشأ الام دجأ ىندجأ لاق كدحن فيك اهيف تام ىتلا هناكش ىف ىبارعال لبقو
 لاق كدب فيك اهيف تام ىتلا هتطرص ىف ىمهاعلا نو 0 ليفو دحأ الام - و

 تام ناكو سبا ىف ىم» ناك لجرل تلت رعم لاقو بونأ الو بوذأ ىتدحأ

 ءاهسلا دجأو لفسالا ينصت نم تجرخ دق يحور دجأ لاق كدحت فيك ناعبلاب
 توللا نأكشأ الذ هيف تك. كش امبهو ثاءفل ىدب ابسأا نأ تش ولو ىلع ةقتبطم

 هلتناك ةيراج ةيئيص ىف عيبرلا نب تركن لالو ةوطزو ةرارعب ةالا نو سوو در
 : سجرلا لو ذ تايذدف تومال# تحيصأو ناسالا رتف اذا ىتح
 سماكلا عماطم نيقيلا عمجر * 6 اسأب يمءاطم نيقيلا عجر

 : عيبرلا نب بوقعي لاقو

 اعذلأ ىل ناك دف 21ه مبل »ايفا ىل كيرف .ناك نكل
 اعزجأناف بطخلج ناور « و هدلا ايازر تنءأ ينال

 ةيهاتماا وأ لاقو

 اي كنم ظعوأ مويلا تنأف * تاظعىل كنايح يف تناكو
 ىميتلا لاقو

 دوميال كمون لثم اهاع « امون نأ ةمدر ىزع دقل
 دو.:. هل نهو دم ىلع ه ايانلا هل ندصق بحت نمو

 سودقلا دبع نب اص لاقو

 لع هيف ءازملا باهذف « الياح هيف ثدصأأام نكي نا

 هلم قطنأ نيه ناكر د: كسلا نا لاقذ ر هنك مالا ةزانح ىلا ءايكنألا ضند رظنو

 ظ ناسخ لاقو سمأ هنم ظعءوأ ٌ ولا وهو : وبلا



 كرف د

 ناهربهعم نكي مرابخالا يف قدصإال نأ ةميلسلا لوةملا ىف بجو اذاو ةعاسلا كلن ٠
 نم اسان نا يلعو بجاوب سبل هنكلو ازناح تراك كلذ ناك ولو كلذ ىنكف 3

 هلوةك وه امنا لاقو٠ اكان ا لاوق ةفطاخا فطخ نم الا ىلاعت هلوف اواخدب /نيتيوحنلا ٠

 ادبشتو بيغأن اة ةيصيبق ىلأو ع ةحراذكالا 5

 انميأ هلوقكو
 تبثنملا هناواع ىف وضعلاك ه متفاكى ذلا ةرئابك الا 0

 هلون كلذ نفرايتءالاو ركفلان .هلقظعو«نوكياممر خا باب ىفرعاشلالاقو

 يتفلاكر دقملا لالا رق ىرأ *« ىتلاف نوالا برر نكدالاف
 يغشاو تامدق لبق يتح مجرب و # اكاد ملظعل مث اريخص نوكي

 ىغمامدعبهرثإىف هراركتو « هصاقتنا مث ءرلا بزب كاذك

 « رخا لاقو ِ ظ :

 ناتغشلا هب تقال: نامو « هنا ىلا للاب ال تبئتسءو.

 ناعو أهم عي ف درو *# هماغ . سلو نسخ ىف رخاو : ف

 ةيهأتملا وأ لاق ورءقلا ىنائااو قب ما لولا

 « همام ئرما ضن ِق عرسأ 1

 كيه دبع لو 1

 درولادسالا لعو د.إ وار املا .٠ نم # هىدلح> راكم نانسلاناف

 دربلاة رط يف يملا ءاسن يغش »+ امالط ْن ءمم اهنب ىذلاناف !

 ديزلا فرطن «نارينلاص.ةنبأ6 « انرمع صقنن مايالاو لاأ 22
 موشاعال ءادلا سانلاتيميناك ولو صنت دادزا ابو صخشللا لك برعلا لام ءأفو 1

 روث نب ديم لاقو ءاودلا
 ااسنو حصل ٠ ءاوفشل ءانحعو ةمص دمل يه اردق يي رصل ىو 7

 باوت نب رمل لآق ,
 لعش ةمالسلا لوط يرتفيكف + امبلاو ةمالسل لواط ينفلا ب 7 تبةمالسلا لوط ىرتفنكف »« امترلاو ةمالسبلا 6
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 مَن لغف نمو مو كرما كان لماعلا وه لكلا نا نوكشي الف هلك ىلا كرما كا

 قارخالا كلذ ةناضابزاسا لك مكح ىفو داليلا عيج ةقءارماو 0 بكوا ن

 هلون يف بحي هنأ دحأ لقي لو شدججلاو لبس تاج اَذَهَؤ "فن

 ىف ضبا ىنع ام: هنأ حبص دق ناك اذاف عيمجا ىنعي هلا نيطايشلل اموجر اهاناعجو
 كلذ ىلع نيععق ” نأ لاع 1 ىلايل ىف ربظت ىتلا موجنلاو ةرجلا م وحن بغ

 : نم بكوكلا كلذ آول لو زع هللا نوكي يت> هلاوز تقو يف هليعل ب 84

 نظ نمو هدقف سم دج ولو هناكم له أنما اذه فرعل ةفتلملا ف اوكلا عيدج نيد

 امو ةرهملا لمأتو سدا.إلا يف !هلمأت ىتم هناف موجنلا دمب ةطاحالا عيطتسي هنأ هلبحي
 باحسلا رطقو بارتلاو لمرلا نود اهنأ الا ددعلا ةرثك يف لثملا برغي ملاحلوح
 بك وكلا ناكولو اضقتنم الو اضرع * ىجن هارنو امرق باهشلا وندب مدرع لايف

 ىلع امث 'ىث لك قرحالو امدلا عيمج ءاي الو فقرا طيملاكرب ١ ضقنب يذلا وه

 لصف كلمذلك تناك اذاف ةبولع نوكتو ةقفأ لالا نوكم' دف هل ليف ضرالا هحو

 يناثبابش هعبتأف ةفطلا فطخ نم الا يلاءت هللا لاق كلذك و اضرع اهنم بابشلا
 ندبل رشابلا نأب اوضقت نا مكل سيلف سبق بارشب مك. ىلعا لجو زع هللا لاقو
 هعباف لو ىلاعت هّللاو هن وموسأ ملأ و كلذ ريغ نوكبال تح يكوكلا نم ناطيشلا

 مل نارقلا ظفل رهاظ اءاع بجو مل اذاو ةغالا يف فورعم بابشلاو بفاث بابش

 نارجا ىلع ىوقبالو رادقع الا ءيضيال مهسلاكوأ طخلاك ب ابشلا نوكي نا ركش

 هللا نا مثيعز لاذ ئرخأ ةبج م مهضعلإ نءطو هلل داو بيرق اذهو ملاملا اذه

 نوفذقو ىلع ألا ًالملىلا نوءمسبال درام ناطيش لك نم اظفحو لاق ىلاعتو كرابن
 فطخ نمالا مالكلا نس ىلع لاقو باو باذء حلو اروحد يناج لك نم

 سيلهل ليق عونمملا ناكملا نم ةفطألا نوكت فيكف لاق بفاث بابش هعبناف ةفطخلا

 ةفطملاب ل ناك ول هلأ ىلعالوتقمو بابشلاب انمؤ ةلاحمال ناك ذا ةفطملا نم عونممي
 طوبنلا ىعداو هللا ىلع بذ.؟ نم لك سيلو ة--ايرلاو بذ ذاك دلل اعيش دافتس اناك ال

 5 همت قطن وأ ضراالا هب فسخ نأب هنذكت ربظإ نأ ياء هللا ىلع ناك
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 قف بشي ناو راجلا قرس * هتعوج نا سلا مالغ وأ
 تايقرلا سدق نا لاقو ظ

 انو رخا رشعم لبجلاب زاف + اماذا نشيرف نم موملا لدم

 انوءنصياملودش الو٠ء * وسلاب هريشملا يف نومأب ال

 هللا دنع همساو ًاضلأ سين نا لاقو 0

 اوقطل م م اذا لاجر قطن © مل ة ةيمأ ون ىلو_> ناكول
 قفالا مهنع قاضاو 51 # ا دل اوساح نا

 ش0: 0 7 ]مل

 قرخنم ص ييقلا هيبكنمن 6 نشأ دف نم م5

 قداس نا وفلاح 2 #اأم #3 اذا ءاسنلا ردع مهب

 قرفلا عّورلا حاطو رشا © ىأرو هلهأ باكلا ركنأو

 (ش ةفيانلا لاقو

 راقبلا ةسنج رونسلا تحن « مهناكديدحلا|دص نمنيكبس 02
 در نب راشن لاقو :

 غوضل ءامدلا 2 أما ُُى 0 مم ةيارزمللا 42 2

 الذ نال دحاو ناكم يف هعجج | كر ,لناو عمسلا قارتسا ىو ببشلا يف لوفندسو ْ

 ركذأ نم ىلع ةحملاو ناملا ىلع نايبنالا لسن ارق دقولو ىراقلا ىلع لوظي ناك

 ةانلخدأ اذاف بابلا اذه ىلع م ىلع هيلا دصش داليح هنال هلق سل : ناسا" |

 لع ةءارفلا أدتبا اذاف تارشملاو عيمللاو عابسلاو شحولا راغص ىف لوقلا باب ىف

 داو لاق يلادأ هللا نا مممزا ولاق “ ينعملا اذه ريغ ن مناك اذا ريصق لكلاطتسا كلذ .

 لك نم اهانظفحو ىلاءت لاقو نيطايشال امرجر اهانلعجو حساضم ايندلا ءامسلا انيز

 هناكمالخ ايكوك طق دجن ل نحنو نيطايشلل اموجراهانامجوىلامل لاقو ميجر ناطيش
 ىئارب نموراحإلاو يراحصلان اكس نم قلملا اذه عيمج نم دحاو نوكن نأ ىنبطاف

 ةلوق عم الثاق ادخاو ايكوك ىرب نأ تاومسلا قاخ ىف ركذأو ءانتمالا لا

 تفاضتفهعبصأ وأ هبجاحوأ هدب ناسنالا كرح دف ملل بق نيطايشلل اموجر اهاءاتخو

 ( ند اربح -14) :



 1 ا ا اارإلا رزق ةعرك نوب لغتنا او 0
 . نما ميلا ا اإل لوش امو سانلا لوق ؟ تلفت ءانثلا يف ترثكأف اهفان نيبو
 ٍّض لاق ابحايص ند حيرتسا ىف 3 اكدوا ابحذا اسنا كبد هللا نا يل ةاشلا هذه

 "صيف هيلعو روطاسو نيكس هدب ىف اذاف داع م مث ينبع نع باغام ردة الا ثبلا

 ظ لاق مح ىأو تلقق هب مأت 'ى : يأو هب عنصن ام محللا اذه لاقق ىلع لبقأ مث لمعلا

 اهحذب ترمأ ةاش ىأو تلف ابذب ومال 1 لاق“ ةاغ اعأو تلف ةاشلا هذه مل

 وأ ابحذي نم ابيلا ثعل دق ىلاعت هللا 1 تنل ةفانسلا تالف سبلأ هلل تراحس لاق

 ١ يل ردقأ ال لاو تيقبف حور لاق لهاع ترص كلؤس ىلاعت هللا كاطعأ ايف اهقرسي

 ىرادلا نيكسم لاق هقتع ىلعالو هسبح الو ةعب

 فراش نينانع وذ موق ءاوحو * اوفعاف مدا 0 لل اأو

 فداونلا كالا هتجاهنطقلا نم © اتفامنم هموطرخ ىلع نآك

 فئاودلا نك الا هتفاد كسلا نم « اندنع بيطأ دو سلا أدصللو

 تاك نوالا مظم موب ءاج اذا * اندولح عوردلا نافرع حبصلو

 فئان انم بيمكلاو اهش امو © انفويس ىراوسلا لثم يف قلعت

 تااص ءاملا دروتسم قئاس اطق هوم ناك ينبدر لكو

 فجارألا ماتقلاو هنع مينلاالج ه هلانف قون ال الاله نا#
 فشضائتم بفاس يادقلا لثمو « ةلخ ةمافنلا موقلح لم هل

 5 ينمرادلا نيكسم اني لاقو

 قبطلا نشلا قفاو م انبف 4 ًاشحاف يقال شحافلا اذاو
 قمن ءاشام نيبلا بارغك + هداتمب نمو شحفلا امنا

 قمن عاج ناو سانلا حر « هتمبشأ نا ءوسلا راج وأ



 9 00 ا

 ىانل ناد 3 0 اذه تفادي امام 5 تى ينل نع كر ا 5

 اذبف لاق هللاوال تلن نأ نا ىلارت تااكف طوس ةنام عيرأ ىبرضيل نبع لكب فلك

 رد اد موخبطأ و ازيخ سانلا نسحأ وهه اذاف هتبرتشاف لاقال تلق قابإ نألا

 ٠ و مهم موقلا ىلوم كادفهللا ىناعج لاق رجافاي 0 تاذهلمالغل لجرلاقلاق لجر 8

  1ا فد تناكو 3 ىبأ ن سنأ تخألا اديع ا ْن

 مالغب 'يجذا فئاوأنا انييفخ خابط مالغ ءارشديرأ قوسلا تاخدلاق أه ىمأ نم

 هتعانص ْنوذ ة'س ا ةدوجو ههجو نس> ىلع ىواسيو ريناثد ةرشعإ ضرعل

 راند ةنام كبحو ىلع كني لفأ كليوتاقف هنمت ود نا كلامثأل هنن هتنأر الف رائي دةنام ش

 امأوسانلا رشانأف ملامأ لاقذ سانلارش تنأوالا ريناثد ةرشعب كالوم كعيبام هللاو

 ادحاو امون هخبط 2 اذه لامحم نيزتلا تلقف لاق ةئامو ةنام ىواسأ انأف ,هريغل .
0 

 هقذح نعم ترأرف لزاما ىلا هب تيضمو هتءداف ريئاند ة هر يواسي ىناكأ دنع ]

 هل_هح باطي وهو ءاح 51 دشانلاو الإ ترعش ام هللاوذ ةهبخو لغ ىغمو اهذخأت

 ينمي قدصت ال كنا لعأ ىنا الول لاق ريئانف ةرشعب موقلا كعاب ههيشو اذ تاقف

 تاقفهيف ىاومل هنسبتخاف لاق ارانمد نيثالغ يتب رتشا تنك كنا بستحاو ىتمدخم
 ىلا ىناعد ام هتمدخ نهسسحو هنو ناو هح الص نم هللاو تبأر مث اقداص نوكبي نا هلمل

 ىلا تراص الف ىل اهأ ىلا اباصويل راند نيئالث امو هيلآ تمفد يت> هدرصق عيمجنأيسأ

 لوالاريناندلانأ ت 00 اعف دشانلا هدر ىتح امايأ الا ث - ثبلأ لف هبجو ىلع بهذ مدلل

 ىنعدف 1 ىل لبشال كلنا ىلعأ هللاو انا لاق ةب اعلا هده ف كالوف اف كنم ترظ

 كلام ن م انش كع ذرب برذضلا نآك وأو خبطلا 00 ىف زوأُ# الو رادلا جراخ

 اضل ىلعلو كل رحأ نم صق برغلاو كلام بهذ د و نكلو 4 كراع ترشألا

 ىلع يب رهنفا ن نكلو ناطابلا كايلظإو ضخ منو مدنتف برضلا د ته تود

 كبادعو كل“ حاصتساو هب رتشأ ام ديحتساو كيلع هةر هيف ا يناف خرطلا

 ارانبد نيرشعب هلبق نم يبينأيل ىفريصلا ىلا هتثمب نا ام هددزت ةلقو هيفوتو هتمدخلو '

 اه. شناص ع دس »ا



 20 اا ااا (2 4
 1 جرعالا كلام وأ مهنمو لوغلا نب بيلك وهو بل“ وبأ ءارعشلاو ناجرعلا نم ناكو

 ظ ىديزيلا لوقي اهدحأ ىفو
 اناش ناك اناث نا ,هدبو « ىهدن ءاجاماذا ايانئ اقلت

 سعابشلا لوف ليواث وهو دحاو مسا وهو ناشو نايوانت تادأسلا محد اديلاف

 ناجحا مرق نع ركبلا دودص « ينء ناينثلا رعاشلا دصي
 ناك ناو ناش 1 هاحه يذلاب رغصت نا دارأ امئاو لحفلا هيلغل نالهسض حدعإ

 رعاشلا لوق امأو الذ هسفن دنع

 يلا وهو قلوملا لبا يدحو نا لع رش نمو

 حيبام هل مالغ اذاف يىلادعسلا باب تدن ,1كيااملا بيجاعأ ىف ثيداحأ « هنانع نان يا

 تركب تش ناو ىلا تركب تاش نا كالوم لق هل تاقف هتباد عب ناك بابااب

 اذه مس جاتحت ام ةفانلا وبأ لاق ذفانفلا وبأ ىمو ىالوم ملك أ س ل انأ لاق كيلا
  ريغص حيلم هل هول قصي نإ من دنعوهو مجعنلا ريصبلا وبأ لاقو «ةنباعم ىلا ربذلا

 أءاف نءلعنل 1 كيلا تال نأ هلاو امأ لق تنملا قاحلاو قلحاي كلسيحام نسسلا

 نب نسسملا ينثدح « ايقلح يناعج نم ىلع هللا وعدأ لاق مالكلا اذه نم هيلع 20

 مالغاي كيرتشأ هل تاقف عابب يدنس مالغبانينأ ذا ان بادصأ م ه تنك لاق نايزرملا

 ظ هنأ لع هيرتشيل ىدنس عشا مشل نب ياا يفأ و يللا لاق 3 لثسأ ىتح لاقف

 نسحم مك مالغاي لاقو هيلع داعأف د نم مالغأي نسحت 5 ىنثما هل لاقف خابط
 نول نم نست مك مالغايماك بال هلام ةثلاثلا ىف ىثثلا لاقف هكرتو ةريغ ملكف نول نم

 | لق تنآ كيفكرام نسأل ءاوذوا نب م نسحم م نول نم نسحم ك ىدنسلا لاقف

 | انءاج لاق ةمامأ ىنثدحو للا ةنمل هيلع اذبم ضما لالدلل ىنثأا لاق مث نآلا كبسح

 ] هنالجرلا لاق لاملابهل ترمأ املذ هنم هترتشاف قذاح خابطدنأم زبى دنس مالغإ لجر

 تشاتنك أ ىدنسال تاقف هكزتاف الاو طرشلا اه ىلعهتن رتشا ناف ةبيغانع باغ دق

 ١ كيك لاق بذكلا قابآلا عم تعجدأ ن الا تنأ تاقف طق تأ ام هللاو لاق طق

 ظ اف لان هللا ينامج لاق مث ذابلا هيف بذكي نأ زوجال عضولا ادم نإل لاق كلذ



 لقم يذةلاقم ىل لهل تلاقف « ةهافس ل يادنع شار يب ىثو
 لمبال ةمالملا وبا ءاهروك « نكنرف تءرعيىلا اهربخو

 لج وأبش مي اال راصملا تامح# ين 2 "ا ريغ يتماأ ب كف نم ىنام و ْ

 كلذ لثم ىف ةيحوبأ لاقو ٠

 نكسب براثلا مايا ثبوت قزح 5 ل تام اذا تامح دفنو ٍ

 . رجشلا نم يرخأ ىلع يثمأ ترصف « الدتعم ني ٍْس ىثمأ تنكو 3

 مين نب نم ىباععأ لاقو ا
 يربظ ينءجوأ نيح ينأنت تفلأ م ىعأ ريغ ينذلا بيع نم ىنامو

 لاقتءا رعشلا ضدل م ناجرع ءادحلا ولن ناكو 1

 باصلا ةعيبلا طسو بصنت اك « مرلجرأ حلطلا ”ىدعو اودع اذا ظ
 نك تيس طار نم .ءابكلا و :

 نا دعس لاف كلذا ةح وعم تبث حلطلا ناصغأ نال حلطلا ىدمب مراجرأ هبش امنا 1 ظ

 ىلا
 لامفالا مدا تاف دفو ر * ءذلا نمراذهلا نفخ ىذلاو :

 ىلإب حاطلا دومك قاسبو * ميلشم دأب امئاج كش
 ترن ن نأ.> نب في هئاحه دعن ناكو ججرعأ لدسع نب مكحلا لكو ثيدح هلزوا

 تناك ف يك اهاضق الا هتجاح هيلع ىتنكو اهلع اكو ىتلا هاصما دخأ يلا ثعب اذ
 ناكو ةفوكنا ريمأ وهو باطما" نب ديز:ن:نمرلا دلبع ن هيلا دبع ىلع لخدلا
 لديع نا لاقن ججمعأ هتطرش بحاص ناكو جبرمعأ

 ناجرعلا ةلود ىذبذ القع « سفلاوججرعتلاعدو اصعلا قلا

 نالجر اميركل :انموقط 8 امم اطر ل ا ل
 تاطيشلا مببارلا ناف انأو « هريزوو انريمأ نوكب اذاف

 | هنس ربك و هفعض فصوو رخآ لاق
 ايرابح عيفرا فرشال دوفأو * يساجم برش الف ىدنلا ىنآ



 تأ ىنال لاقك كم لئن ةقوطتم 00 اذاف ةرجالا غ3 وعزف : راد 00 3

 طقس اذاو سفنتب اثبش اهتحت نا تملف ةبحرلا كلت عيمج نمايدب نيترج . الا نيب ام
 شخولا ةرحجأ هاوفال الباقم ناك ام الا ًادحاو اقبط هلكراص ىراجملا يف جانا

 اهرخانمو اههاوذأ نم اهسافنال قريو رسحني ناكملا كلذ ىف جاثلا ناف تارشألاو

 ىلع نيبالكلاب فن ىت> حاورتسالا اهداتعي لاخلا كلت ىف بالكلاف امادبأ جهوو

 مرو اهب رثوةاركلا تبت ىنلا ةيرتلاكي مو صيصفلاو درجالل تبت ىلا عضاوملا سؤر
 كلن ىوق نمدي صمت قرعاملسيلو رز ن 00 ةبابزلا6 ةدهاولا تناك

 كام يف خبطم» امو تالاحتسالا قار ط نم تعمتجا ىو اهلكلو ضرالا

 نم اهل دب الو اهي هوج نم كللذ ةب رت نم دب 0 ا ميج مج نم ضرالا

 هنأف مقو هسءشل اموب مويلا ناك نأ امس الو عضاوملا كانت ىلا اهناج راص اذاف يبضو

 اذاو ابعادصتناو ضرالا حافساب اهعضاوم ىلع لدتسا صيصقلاو درحالا رصلأ اذا

 ا نوتسمتاالاحلا ىف هحتش ناكذ هناكم ىف عدصت خافنسالا عضوم ىلا ىلا عالا رظن

 اماكم قاف ةباد هنأ لععدصتلاو ةكرملا يف طاخ ناو ةأج هنأ لع

 مد ثرداحأو 1 رداوت باب /

 سعاشلا لاق

 هلابإلا ىوذ يأر تمطأو ه يهنلا ىوذ رهأ تيصعو

 هلام ال زخمل ءر_لاو * ىنمرص كيح تاتحاف

 راش لاقو

 يدلج نم ةمقر ىف هتامح « دمملا لمدلاك ب>اصو
 درلا لثم فحاملل سيلو * دبعال اصملاو ىحلب رحلا

 عطفالا ةفياخ لاقو

 همالملا ه.ةكنت راو ه اصعلاب عرش دبعلا

 لع ين نءلجرلاق ناجرعلا يف لوقلا نم باب
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 ؤزايلاو ةرافلا ربلاو 1 لا نأ ىئاطفلا نب يقرشلا نغ عزب يلكسلا ناو ربلاو

 افيرش ىرث سيلو ؤيؤبلاو قرزلاو رقصلاو نيهاشلاو كولملا حراوج نم دبفلاو

 نيهاوشلاو روةصلا لم نحب ةسيو رابزابلا لمت نم كلذ نال يزابلا لمح ندسخحتسي
 «ىفسع رقصلاو ىمحتأ مهدنع زابلا نا الا كلذ ةلع ى ردأ امو حراوملا نم اهريغو

 ثيح نم سيحتسإ هنأف قبقنلا شبت لب يبو بيحتسف برد ىذلا ناويملا نهو

 هب حاصيو هنع لأسيف ىل_حلا ابحو هنم دارب ام فرعيف رجزيو روقصلا بيحتسل

 وهو هنع ثحبلا مزاي ا نكساو هيف ع ىذلا ناكللا ىلع هبحاصل فش : ىتح ىغميف

 حرشو يلمحلاو مهاردلا ىب م ءاشأ ةنالثو ؛ هخارفو هضب عيضي ام اريثك كلذ عم

 سرع نا نم ولا ةبود ضرقم نا اهمو قعقملا اهمم هن  عافتا ريغ نم كلذ

 م ريفاصعلا ديصلو أهسبختو اهذخأ حرفو مهاردلا بح ' ىش>و بعص وهو

 هلخب روفصملا تدب هن لإ اهو لتفلا ديدش طبيخ طا ريف ذخ ا هنأ كلذو ريثك

 فلأ لعب فاط ولو كلذك لازب الف ل_>ولا ابلتش يت > بات ال هخارفو هذخأبف

 ىلحلاو ريئاندلاوم ماردلا قرد رافلا ع نم برضو و بهذ هطيخ لح اذا

 ثعشالا ب 0 لاق هيلع بامتثوو هيلا رظننو رحملا ىف هبيغيو هربظيو هب حرشو
 انيع هب برض) ةغزولا ينذ نم قب 6 الا مودع نم قب ام هنا سانلا اهمأ لاقن

 ىلأعت هللا حبق لاق همالك عمسف ريشف نم لجر هن رث توع نأ ث لال مالا 35

 00 دقو دادس تلو سارتحالا ةلَد هباحصأ ىمأب ةيأرو اذه

 نمطلا نم بالكلاو نا لمتحتدنو رذلا نمتتلفأ نا شيعتف لغسالا ابئلث نم

 بضلاب كافكو كلذ نمي أ ءاسفنكلاو *ىث هلثم هلمتحمال ام ذفانلا مهسلاو فئاجلا

 هلصأ نم ثنحي مث ةدبجملا ىف هداج هنع فشكيف فدهلاك همانس نوكي لخخباو ٠
 نم كلذ ىف بأ وهو كلذ لمتحمو أربيف يوادبو ةدلجلا هيلع دامت مث رافشلاب

 عيطتسيالوهو هب كلذ لمفاعرو سرتلاكىهوهبنذ بحي لصأ نمهتيلاعطق ىف شكلا
 ىلع قبط دق مانسلاو دئاز فرط لاح ىلع ةيلأالا نكلو فتن ةادأب الا هتيلأ لقت نا ٠

 هذه تحب لاقق ةرجآ ىلا طساوب ةبحرلا ىف ةيواعمنب سأبا رظنو“ فوملا يفام عيمج ٠



 (1ة'؟)

 سهزأ ق'ءو داب لهاكو « ربضم رارش تاذ ةذبغ
 رفغلا باحر قدش ىلا اهنم * رححلا ذاوس لاس“ ةلمتمو

 رفنضطغ دسأتسم لطيأو ٠ رمأ دلجو لط فذ ف
 رخنلا ىف بحر اهيف ءاسطف « ربت مل ةروسكم نذأو

 رديتلا ىف قاعسا ابئرأ ه روقلا لفتلا راحو لعَم
 رذعملاو نب دما ىلع اهنم

 دبغلا ةفص ىف ةعرك ىلا نا لاقو

 بغاوشلا ايانماب اهيلع تودغ « تبعشن نيح رفقلا تانب ناك
 بئارتلاب>ر ءاشح الا ةفطخم ©« ةرانو اروط ديصلا ىنس كدب

 11 منقل لق قام الا ةطلتخم ٠م _اًهرويظ رم تانذالا ةقرم
 بتاك طخ اهقادشأ ىلع لا « سناوع ةايحلا عطف ةملوم
 فئاتكلا بشديبلابتسنأ اذا 8 ةلحو انرخ نيفمث ام سراوف

 بذاوك ريغبارصلا يدل نوع « اهني داكن ام ىتح لءاضت

 11 نلف يق ةمزب هب انزدأ سئارنلا دانعأ دبسو
 ةماعلاو ىبار خلا ىف هانعم انف عدقو ىدورمأي هوأر اذادبفلاب نوحيصي نايبصلاو أف

 درعا كنداو مدع 5 ةيدوهم ةضرألاو ةراحس ةيدوهم تناك ةرافلا نأ عزت

 ابض لك | لجرا ضاصقلا ضعب لاق كلذلو يدوم بضلاو روزجلا مل عاذجالا
 نم ًائيش ةينارصنلا ىلا نوفيضي مهارأ الو ليئارسا ىن نم اخيش تلكأ كنأ معا
 هل ليف نودجر نسو» لك أ يذلا مسا ناك ةمقاع وبأ لاق كلذلو تارشملاو عابسلا

 ىلع اؤاجو لجون هللا لاقكلذلو بئذلا ىلع اومذك امئاو يئذلا هلك أي ل فسو.نا
 كلذ نوكي نأ ىنبنيف فسوب لكأ, مل يذلا يئذلل مسا اًذبف لاق بذك مدي هصيف

 نورظنطل يذلا نيموس نأس وهلا مزتو « هلكت ابلك بائثذلا نال بائذلا يي تسالا

 الجر نوءبس هعمو نورف تاذ ةر: ىلع جر هيلا ريصي كلملا نأ نومتزبو هجورخ
 . رلا ىف ميظافلأ كلذكو ايلدلا عيمج ذخ أي ىتح ارو اه لوطال دورفلا دولج ميريل
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 ىريملا غول لاكش تدءصم ةمون ديفلأو قلملا مونأ ديفاو افرح لف قرب

 دبفلا ةمون اهنعو كنعو انع © .مبهاح مأن اسانأ امراذ

 ىلالهلارون نيديمح لاقو

 عاج وهو هيود اماعط تاكأ « ةظيفح ىذ نع دب غلا مونك تمنو

 دبفلا ةغص ىف ىثاف رلالاقو

 ىده وذ ءانظلاف حبصلاو « دسلا يوحأل الو ىدتغادف
 د_ثتلم نبق دشلا ترهاب * ديرفلايذ ب ضملازا زيها لثم

 دعم مسج ىلع فاشحلا ىواط * دكلع يرقلا رويضم ردأ

 ءولتم تقال ىذ دمارب « دجلا روضع ىح افولا رك

 دعمصم بغا ثدرش * درو رحس نيحالا رحسو

 همتسم لئاملا حمال « دإلا ىف رعالا ثيللاك
 دبغلا فدر فدرلا ةاطف ىلع * دبجلا دعب ناع اذا ىتح

 دهرحم ربغاو داب ضقاو « دإ ص سن انتعرس رم
 ديرغلا ةيملا بايسنا لثم ه دا لبحو هن بل يف ظ
 اهركذ دقو ديرعلا ابل لاقي يتلا ةبادلا ريغ ةيملا هذه ديرملا ةيملا بايسنا لثم هلوقو ٠

 باركي دعم ْنب ورمغل ميرخ نب كلام

 اوفر لبألا ىف ىتوفرل + ىترضا و ةورممالا|
 ١ وصعنأس رفلا ام وصمل # ميفلخ عمات ضيتااو

 اوطف ليلا ماما وطش * ادبرع ينم تقلفو #

 اوبختيبلا تحن نلخدب © مهءاسن تار ام

 اوبهو ابه مالظلا فوج 8 ىف للا رجز تم“#و
 اوطء تاريمخلا ىلع وطمن ِ* ةموقغم قليف ع

 دبفلا ىف ًاضيأ ىثاقرلا لاق

 رخال هأ نالوسر ظهر 2 رفمج لآ ديسلا ادغاتل ْ

 (نءق ناؤبح -؟1)
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 لا عمتجت الف بالا قرف ةمحملا طسو ِق وسش نآبر اغلا نال ناب رظلا يف :6 هيأ

 الجر وحبمم وهو رمحالا فلخلاقو ٠ ا لاو ديدشلا دبرجلاب

 بارغ نم يثمام اذا يهزأو هءانسفتللا "رم اناا 5

 0 ع ني ديوس ياما كب ل راى دجنأو

 اة طعن هلوأ افرح .ه اطهر فرط هالزأ > ني نم

 اطبه نطيه طرملا عي ضأك « اطبس الاول لس اضع او

 اطمل ءانه ىدنع مل نا « ا اليده نيا 9

 ,ةاطلعو ركسفنأ ىلع (طح

 00 ءازايبرتع انور تاردقو لاق من لاه نم هنأ 0 ب تع وأ ىكحو

 دلو كلذ نوكي نأ توجرذ امجرختسا ىت» اهنع ترغخ ترجح اينوأ تدرط

 ىلع امجوزب تاق فراق اح ورعأ نأ تدرأف انهاه مت ةلبا ىلإ تناك دقو قد

١ 6 

 | قرباخم آل تاقث ينانأ 5 ماقأف امايأ انهنع مي نأ ين ذأتسا مث لمفف ىلاعت هللا ةكرب

 2 تايبالا هذه هادشنأم كدشنأىح 'ىشب

 بيطو دساجم ىف تاب ذا » بيج ىبأنع ىرعش تبلاي
 بيلتلا ىف راف#لا لأ الم راأ انما اقاعم

 ظ بيضقلاس اي اوخر ناكمأ

 امأف ؛اند_هاشمو ائمم تنك كناكل هللاو بيضقلا ساي اوخر هللاو ناك ىلب لاق

 هتحئارب لدتسيو هحبر يمتشإ مانسلا ماظع هنالاقب نأ هاصخ نمال رضحم يذلاف دبفلا
 1 نسحلا تودلا أمم بورضهل 35 دقو بدخعلأ دضشأ هوحأب بحعلو هناكم لع

 "2 ورحلاع نم ديصلا يف هلهأل نأ نأك د نمعلا اوداطصا اذاو ايي ةأنيضأ هيلا وتتم هنأف

 . الو بخ ريغ اروبص بردأنلا ىلع نسملا جرخمو ابخ جر ورا نال هنوبرب 5
 1 ريبدن هيف هلو نيعلا ىف نسحأو رئاط لك ديص نم م عفنأ وهو هديص يف ل مر

 5 ىتل ةبادلا رب ظل مطحأو هنم لقثأ درفلاو الا دمفلا داتا ه2 كف ردوا
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 (افوذ 00
 ١ ام,ءجاعروأ همعسيلام ةضفلا نمودانزالا ع ندوئاطيشلا 00 31

 لفاعلان اسنالاو نونا عابط ن مءىجي ال اع : امج نيت ؟رألا عمج جولف. نون ىلاعلدلل

 ةباكح ىلا راص اذا هنأف توبكنلا جسلو رؤيا ركو ةئير" ين» نسحم ال ناك ناو

  0فانصاروص» نأىلاو ءافأفلاو ناجرعلاو نايمعلا ةءاكح و باودلا عيجو ملاهلات ا

 سانلافو يلا هنلبال ام ةكرالاو تومصلاو ةروصلا هتباكح ن « لب هديب نأو ىلا
 مرنمو يرخالا لبق امهدحإ كرح اعرو هدسح رئاس نيد ع نم هيلا كل #4 نم

 مهضعل ينربخو ءاش اذا كححضيو ءاش اذا ىكبب نم مهنم نأ اك ةسأر رعش كرح ن.
 راوج نع يملا حو ءرينلا هيلع ابحرتق ىتابو هينيع ىدحاب يكد نم يأر هنأ

 عاقبا ىلع 1 رهادحا ناو نبسؤر رعش نم ةروغطم نورا نمل نيل

 كلن نم ضخشل م صفرو بما مث نررالا كان م صخشن مث نوزوم
 هل ت تاقف اهسأر يف دباوأ نورق اهنأاك صنت ىتح ىرخأ فيض ةذحاو 000 | ١

 هتحرخا اذاف دسشلاو للا ضع لتفلا دددش وك نأ عغيص رتلاو ريغضتلا لماذ

 ه تيأرو كلذ ىلا بهذ هرأ مف تصخش ةريفضلا كلن" لصأ ىف اهتبثت يلا رال
 وأ نو« زو هدذيع ىدحاب مان 3 نأ با سعالا 00 : هخأب 0 44

 عجاه ناطق وبث : يرخأ ا أنأن 3 2# ىد و 4.لقم ىلا ماثب

 1 طل 7 هب حدم أم يف :هءم ىف ثيدحلا اذه نظأ ان

 كتاف نامحش هيشع نم 2006 #2 لزب : مونلا ىرك هينيع طاخاذا

 كتاب ا لىلوح ند ةلمع ىلا #2 لكك ةئير ةيئيع لجو

 لاثمالا نم لدلدلا نم عمسأ مبلوق نوكي نأ يني دقو ذفنق نم عمسأ ل :
 سدماوجلاو رقيلاوناذ راو رافلاني ب ام قرف.ك لدلدلاو دفنفلا نيد ام قرفو ةدأ '

 تايملا نم سانجأو ليثالاو فارحلاو لاو رذلاو زمملاو نأضلاو بارعلاو ىلا |

 . اهف كلذ نوكي ال ام اهعمو حفالتبو دفا ام اهم سا :>الا 5 8 ه نأذ كإذ ا

 نس راس سس دب يرتاح يو ةيسف نم شخ-آل هنا لا



 ّ رفزلا ها 1 ماع حرمت الك زأ ارد نك

 : رغصلاو ةلقلا يف هيذابو هب لثملا برضل ىللا سادرم نب سابع لاقو
 لاس وبأ كونأ نكلو « ديشرلا ناك كنمل كلاف
 مراو دفنت ىنذأ ل ءاملاقاو ريبلا كاع

 مانل لا ىرمد اودملاو + دودملا رش كدح تببشأو

 نب عيفن هيادشأأ ل لاق لكع نم ةناذك نب فوع ىن دحأ باب_ش نب مدن ىندشتاو

 ١ ا ةأرملا بكر هيبشت ىف قراط

 هتيشم ىف اجده تءار دقو * هيوقشو هئانع نم ىلع

 هت>> نم رشع ينام تذبل © هت رادع بيشلا ىل+ دنو

 هته نم ةفص 8-3 سيل « هّسؤر ريغ انظ اهظي

 هلزيو هقلخ دمل مج © هتعس بحرب هللا هزجي
 هلوهر عزتي رالا غاب ال « هتورأ ىف يناخا نقلا ذفنةك

 هتلم نم احهو هيف ناك * هنركب امجار ركب الو

 ذفنفلا ةرب هل لاقب ىذلا وه موئاك نب ورمت هرك ذ ىذلا ةرباا وذو ذفانةلاب نومستبو

 انيئدلملا ينشنو ل هب * هنعت؛دح يذلا ةربلا وذو

 كالا يءايمصك اكوش اهل نا كلذو ذذانقلا هذه نم ظعأ وهو نداعت ظفانقلا نمو

 ناءاش ىتم نؤكيو تانملاو زراغملا كلن تالذو ال ترخس د: ىرادم يه أمتاو

 ذلا مهسااك جرم هناك ىتح ل_ءذ هفاض ىذلا صخشلا هن ىمر اهنم لصمم نا

 ىف فج اذا يملا ناف عورخلا رحش نم فذلا ىفهب هبمشأ زأ مو رتولا هجرخم
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 فسالاو ةرسملا |ماخادتف هلك مسلا مسق دقو ؛ ت يرش رضح ند قالا 7 ةاظملا تناك أ
 ءاطبالا ىف اهطيرفتلو مسلا الي امناف مل رك ذ ةفثو تفقر تدتشا اذا اهارتق
 ممسلا نم اهيف نكي مل نيدح اهمال شوشحلاو تابارملاىف الا نكست ال ترابص يف

 ءاملا مهني ا ىف عركدو تويبلا مرهم نكسن يتاا ةغزولاك سانلا ع ضاوم باطا مل'ىش ٠

 تح اهولتةف ةءزولا نم سانلا خب ترغ كلذلو مولعابجيمو تايملا قازتو هحبو :

 ! ةاطملا نال اذه .لوق نم قومأ الو ءاضفاندشا الوقرا ملومرنم تءاسو رجح لك

 ةرارشلا نم اهعبط يفو الا اورك ذام ىلع مسلا توذ ىلع ف_سالا نم اهمرتعيل نكي ٍء
 لوالا يندم ل لاق ىبفالا عبط يف ام رثك أ ةيزيرغلا ١

 باوداا لوأ اذه ناك ١ « بارس ىف قرئرالرواي 3

 هسرذناساةفصىف يدايألا داؤد ونأ لاق الاعثوانيعوائئاجو ابهاذهتعرس هتقرقرولاق ٠
 رارعلا هيلع يرغلا جا رمالا لوألا يك ناسا نع ؛

 لاقف هزيجارا ضعب يفاو> ىم.صالا فصوو ةرت نب دلاخ لاقو .
 كيني قدي دن نبأ حرت ا سرض لارعت ىف :

 ريغ يفو بكا رمان م هنأ فو ةصاخ ىعافالاو تالا ىف هعينصو دنقلا ىفانلف دقن 1

 ةمجاش ةام اني 1 هنو رف عزا نم لويو تانكلا ادن ل ايف هصأ نم كد

 ينختسلاك ليالاب الا ربظيال ذفنقلاو حاورالل ببط وهو هلك أب يطتسا بارعالاو
 ميرخ ن نعأ لاق هب هبش كلذإف

 مي مل سألا هع مان اذا يتح هجرادم فم ال لم ىلا ذفنقك

 بييبطلا نب ةدبع لاقو َخ

 عر ةمرقأب ذفانق اوجرخ ه مهباعمالظلا سءد اذا موق ١

 : لاقو

 جرعالا ىناي ركل ىلوأ * ابتيلاغو رومألا تبرش
 جفر رعلا يف دفانقلا بايد # مكنابكر لوح ن 7 نودب ١

 بازلا اذه ريغ يف رخ . هلا 4 ْ



 ريصل 78 الاد رك » و 52 رملا عقودقل

 رخآ الاوادشلاو

 سرب ائيحو انايحأ صرب * سلمالا نيتطقنلا وذ ىب حرب
 صيئارألا لءج نم ىلع دربو رخاالا لوق قدصب اذهو ير" م اذههفصو دقف

 ظ رخ ألا لاق ثيغاربلا نم
 'صييةار ا ضع نم كانه اذام « ثمر ىلع اباوج ليللاب تيد

 هيف لوذلا انارف دف انأ ىلعو ىلاعت هللا ءاش نا لوقلا نم نكمأ اب لرولا ىف لوقتسو

 احالسدوجأوهنم دشأ وهو ضلا لتق لرولا اولاق اذه لبق اهانبتك دق باوبأ ىلع

 خفنبو ناسنالا ىلا فيري ىذا وهو اروزس٠ نوكب انم رفاسلاو اولاق ادب فطلأو

 يح أمم ةتحذف ةورص تذخأ و ارح تترتِخو .ادحاو اهنم تدطصاو لاق دعوتيو

 او رمافو ىلإ ترشأو هبلا ىنصأ نا َتدرَأَف هب ه..ط طيساف هتمل دق تان

 هلطا تقفشف ىلهأ تي 1 لاوفسا را لع تاعضع تح الخ لف هب هبابأ تفلتخا ةيضع

 الف ابملتد مسا سأر خد 2( ره لاف مارا ال ناتمءظع ناترح هتصلاق يف اذاف

 ىلع مهدحأو أن دنع نيئاوللا ىأ رول فيكف هشام حنا هدم ادذ_هو 0

 كلذهرضي الف اديدق ءاش ناو ءاوش ءاش ناو | :لمألا لك !ءاش ناف ريسبلا 'يشنا
 الو هنم اباتقو ةامللا لك أ لعيوفأ نا زد قمت سبل 5066 رشق لع

 رب زنا ىلعو روفصعلا ىلعو لا ىلعو سدتلا ىلع كلذ ىف مطدقأ يتح :اداَفَس ريكأ

 ىث لك لصتةيو اتي هسفنلرفتحال هنأ هيفو ثكملا لوطيفو ددملا يف بادذلا ىلعو

 ةيللا بصتغت 6 ارسفن ةيملا بصتمي لرواافهبحاصهنم بره تلخد رحج يأ اهمال

 ٍتاطتسب امم ًاضيأ وهو لك ارلانماضبأ وهو بضلاو ريطلاو شانحالا رئاس توب
 الاعثو انيمو ايئاجو ايهاذ ةكرملا فيفخةباد لرولاو«هبنذ مل نوبيطتسيو ةمحش هلو
 سيلبا وهو نمرهأ نا سووملا متزتو اقوتو هنم اتفلت رثك أ ةاظملا دعل 'ىث سيلو
 ةضهانم ىلع ةدع كلذ نوكيف مومسلاو رشلا مسقيل رهدلال وأ ىف هسا ىف سلج ال

 لاح لك ىلع رشلا مف ابضيأ هعابط نم نالو امني جالا يغقتا اذا ريخلا بحاص



 010 ١ ورا أم 2 00

 قيد ناسا 4 تاسزتكأو ترتب سن00 نئورألا

 صي.ءاعدلا ىرتءيو هك اله نوكي كلذ دنعو لْملا ىرتمي ينملا اذهو ريخ هل كلذو

 ثيغاربلا ضع نم دشأ ارضع ةببود صوفرحلاو «نالءإايرتعيو اشارف ترا اذا

 ْن ةياكوإأ نرام صوفر< ىمس دقو اصخلاو ءاسنلا حارحا ضع امرثكا أبو

 سعاشلا لاق صوف رح
 صرخُملالاك ه_تماه مباك # صوئر> نب ةياك ى مثأ

 هلوق وهو جراوذلا ىلع ىلع لضف رك ذ نيح حوارملا هرعش ىف رهتعملا نب رشن لاقو

 نةسلا لهأ الو سابع نبا الو * نسما وبأ مهفالسا نه ناكام

 براعالا ال مالءالا كئاوأ « ٍثجانم جالا خيباصم رغ

 صيصت اُكوح عاق ةمق ه صوقرح نمو صوفر> لثك
 لرولا داطصن روخبلا نم الو « لسملا راتشي لظنملا نم سبل

 ةيدابلا لهأ ةمكملا ندءمام « ةيلاماك ةلفاس ام تابيه

 لاقف ىبا عا ةأرما نم عضوملا كلذ كيهنلا ضعو كيهنلاب ىمسب صوقرااو لاق
 روقع دحيم ابيجر نيب احل « ةضع ضعوا صوت طال

 ريخ-.ص ك_هلا نا اهتلاقم * ىتزفتست ام دعل يسفن بيطأ 1

 حامزاعلا لورق كلذ ىلعليلدلا اواق هسفن ثوغربلا هنأ ىلا اوبهذ نيذلاو ٠

 تلول ميم ين.ص ىلع ركب. * ةلق زرظ ىلع اصوقرح نأ ولو 0
 لاقام ىلع ليلد حامرطلا لوق ىف سيلو ةلءةلا رهظ هبكرأ امل ناحانج هلاك ولو اولاق ٠

 هتيصخ صوقر ألا ضعو بارعالا ضمب لاقو
 ارامن الو رق اليل الف * ارارفلا' صقارلا عنم دفل

 اراحجتاو اسد حارحالا فو « مهاصخ لع لاجرلا نبلا: ,

 مل ةأيما تلقو ٠



 - (1فغ)
 لااا دقو را ىلا ريش لجرلا لمؤل جارس تييلا فو هايا اهارأخ امظع ظ

 يعرغت ربالا لظ مع يف كتورش ةدش | ةباذك اي لاقف ظئاحلا لظ ىف هر

 رالا ملغع ةمهتم ناك ول قئانأب كلا ا مثأ ناك المهاج تلا ول كلبا امأ ًائيش ىنع : ش

 يف اظح مظملا بكرال ناف لدجرلا لاق هلا كلنبع تحمط |. لامك |

 كش ىلا ىدؤي كلشو ةكرالاب عنص) امو تلاق ةورشلا هل كر ب كلذ ىلعو نيملا ش

 ديعل نم 2 م لزت ل11 دعو موو رمل ل هلع ضع نا ريالا 1

 1 لإ نف هيثاثو هف.صلو را ثلث كيش رفصاذاو اود 00

 ؛ هنكع ملام لوقلا ن م هللاو اهكمأ يرطقيلا لاق هنطل ثاثب 9 هنطل ث ظ

 كارتف رادلا ىف ةفيصو ىلا رظن ام مه الذ ةياسارخ هل ةيراك ةءواعم الخو لاقو ش

 تلاق ةيسرافلاب دسالا مسا ام ةيناسارخال لاقف ججرخ مث ةفيصولاب الخو ةيناسارملا ش

 هللا اهلئاق اللام لاقف عبضلا ناءزكلا هل لوقف ناءنكلا ام لوب وهو جرت نامنك

 هحو يأ ناهن؟ يور تلاقزاذالا هو تحبقةتسا اذا سرفلاو اهراثب تكردأ

 عيكو كز | ا لص نإ ةببك ىلا يدسألا ريمع نيدبزب نب رجب و لآق “مب ءْدلا

 ابسلا تازع ىضلا نيسح نب رارض اهالوو ميك ى ةساير نع م نا

 يبل لا سدا رص نب سابعل دشنأو عاب فلا تلو

 ' اسئارع كارالا فانك أب ع 8 تفيد الأ جيو نم من تام واف
 مشأ نب 0 لاق

 تراقالا نيبهو الأ نا لسأو « امفارو ران ىبنلع مليم نُف

 بدانلا 0 وزن" ةموعدب «* ىنافداو ىرص ىف يىنئدب الف

 بلاح ىهدلاكل لام ىف ماقالف © ىتطم ىلع رقت مل تينا ناو

 بزاح ةعرصلال ثم لغوذ الو « ينتنفد ايف بئذلا ىناكاب الف

 بلاخلاو هبانأ تبرذ اذا ه اطيام لازب ال بيله لزأ

 «دشنأر»
 رجشلا هيمرو يداولا عيض « هساك أ مهراج اوكري



 هر سرم موب ف حمذلاك « همصلغ باشو هيرافد تلاس

 دشنأو رطلا هلب دق رعش هناكر يثك اهبل ربو لوقب
 برشلل هتادشأ تحا# * برخلاب امئاق تيأرام ظ

 باقل عايضلا قادشأ جيل '

 ريبزلا نبا لثو هرشلاو صرحا نم يندب
 هرصان مويلا دب شل 'ىرمأ محاب <: قرش أو عابضط ىنرخ ىنذخ ش

 اهدجي مل ذا سائلا موحلل اب ءاط طرف نم كلذو روبقلا شن | يدم ٍ

 1 رش طل لاقو ةر هاظا

 صاعمأ ىيضاخ نكسلو مكيل * مرح ىربف نا ينوربش الف م

 ىرئاس مث قتلملا دنع ردوغو © يراك أ سأل ىر يسأر اوبرض اذا

 رئارحلاب الس.٠ىلايللا ريمس ه ىلريست ةايح اال كل انه

 ادطبنم نوكي هقنع تب رضاذا هنال هربأ خفتناو ءارعاب ليتةلا ىتب اذاو ىرطقيلا لاق
 هلكأت م أ,تجاح يغقتف هبك رتف عبضلا وي كلذ دنمف للا خفتلا اذاف هحو ىل

 بغفصف ىلا ترظنف بعصم برح هعم تدبش ةيراج كاللا دبع مم تن

 نيففانملا روأ ظاغأ ام نينمؤملاريمأ اي تلاقق ظاغو مروو هربا خفتناو بلقنا دق

 ناكو بك رلا ةريغبص تناكو , ارجوزا ةأرما تلا يبا عالا نبأ ' كلملا دبع اهمط
 ل-خدلا قيض ىف نأشلا امئاو ةعفنم بكرلا لع ىف لجرال ام ربالا ريخص اهج

 كلذكو ؛ىث يف اذه نم سيل امب يلا تمتلي نأ ىنبه الو ةراركاو شلل

 ةرتإك ىلا تقتلت الو هتلسع بيطو هندلج رح ىلا ةأرلا رظنت نأ ىنطامتا رب

 نلامحلا كلت ىف هربا يرن نأ عمطف ًاديدش اظاملا اهنردح ىلع لجرلا ظمنأو هر

 ( يد  ناوبح -؟:)



 1 سسك اذهب

 2 ربك الا ىلعلا هللب تاحأ » يرمي! دا دقز تأ 0

 رحالا بنج كنم نبضخال ه رفكي مل ةبرث يذ نبع

 07000 ىرقبو يرعأ نكت وأ ٠ رك ذم عراب نم ةيبوب
 0000١ رفءزاا كر كايفتحتساف هردفملا ردقلل تلنان

 5 0 رومبرشب لام دق خيشلاو ه رخنملاو |,هجول ةيوركحم

 2 رد مامو رودقمو اهنم # رفصأو رمجأ نم يوتشأ مث

 رخ الالاقو

 مطقنب الابتسأن م اكرشو ه عبضلا دلج نم نيلعت ىل تبيلا
 « عقولا يفاملا ىذتح ءاذحلا لك ه

 برملا اهتم“ لاما لكأت ةيذج ةنسلا تناكاذاو ءوس داج اهدلج نا ىلع لدب اذهو
 ش رعاشلا لاق عبضلا

 عبضلا مهلك أن مل ىوق ناف © رفث اذ تنك امإ ةشارخ|أ

 بابحلا نب ريملاقو

 ' مجرملاعابضلادالوأ عبشي » جرش نمطب نيفلا ىرشبف
 حش روبظل ينوشا يت * يجسأو محل يف دسإ لاز ام

 0 حجرملا مويك امو اّسرا 3

  ةبط ى نم لجر لآثو
 ريئارق تحاردنو نوطبلا ينفذ #4 ادخل رأيا تاكأ اا

 يراوغ لاذبا قفارملا مسد # ةددمج لالمح ربغ مكنم ام

 ريناظأ كم ودع يكن « الو قيدصلل زلو زمه ريغو
 ريئاند ىندالا ب رثالا ىلع ركذم ادبآ لزب م مشطل ام مكنا 0

 ' دشلأو

 ٠ رصملا ثبللاو ءاجرعلا عبضلاو ©



 (0) ظ :

 لوقو اهنطاخم لمؤل باىعالا نم لجر ةاش عبضلا تاك أ ىبالكلا دايز وأ

 كياينأ نم لضعلا قد ىلع * كباطخ نم رامجاي انأ ام
 72 كبها رع 0

 زجارلا لاق كلذلو عبضلا مسا راهخ

 راءج عابض مهو نالزه * هموقو نيمسلار محلا اممأاي

 ىبامعالا لاق مأ

 تاج مث نطبلا اهنم تألم « تاكأأ يتلا ناش تعنص ام
 * تلعف أم سدو ينتاخو * 1

 ىلا كيلع هللا لسرأو » املا قات تلز ال هل تلاق

 1 هامتعم الجر تيار دقل#
 ثارثك | يفتيسمأ ام لاط دق * ثابخ اي تبذك اس لاق

 * ثارغ ةبص ةأش تاكأ «

 نونحلاكك لون ىف تببسأ * نوحش وذ لوقلاوهلت لاق
 نيمسلا كرت نمجلال « نيمالا لسرلا بروامأ

 نويعلا ةلقع نوكن ىتح * نيرقلا هشحجو همأو ظ

 ىدعاووهبجلاىدبتجاو ه"ئرذح كنحو امل لآق ظ

 ينيللمف ىنامالابو

 ينيفد نم محلا ينشأو كنم « نينولا تلم نمطفال 1
 يببذكف وأ ىفئدصف

 يبياهدنعتلشف اذا « ىنيلي امو قح قرثا وأ

 نيقيلاب كلذ ىفرمن
 هنفم رثع خيش تنأو * ددمانل لتفل ابا تلاق

 دبعأ دف ىذلاك تنأو كنم ه دبشي كييلع نبجلاب كلوق
 ئربصاف ىقاشل تذرجت اذا * ىرشأو ىرشأف امل لاق



 هلا
 داكار 0 دقو ظع 0

 لكأفنوذدبا 0 رفلا فوج ناك ناف رشبل رعشلا يفو نسملا 7 رداونااو
 ىذلا تملا امأو نذارب ةدع عوبسأ لك ىف نوحذب ركسملا اذه لهأ يف ناسارخ

 ْ ناوبحلا باتك ىف هتيأرو كلذ لوش مهضعل انعمس دقف روثلا بلق ىف دجو امر

 هلوف امأو قطنما بخاصل
 رحبلا يف شاع اهنم ناك ام « ةيومعأ ناتيلا رثكأو

 رحبلا ناتيح نم فانصأو غامد الو ناسل هل سيل هلك رحبلا كلمس نال لاق !ك وبف
 : وبشالا اهنفحاطبلا ىلا زوجنمث ةلجد لخدتىتح ةمولعم تاقوأ ىف ماع لك ىف *يب

 امايعاب فائصالا هه تفرع ائاو هتنوو فارلا اهنمو هتفوو لوسربلا اهنمو
 ةلبالا لهأ اهنم رلعي رخا افانصأ اهعم نا كشأ امو كمسلا كلذ بيطأ اهمال !مامزأو

 هلوق امأو ةثالثلا فانصالا هذه نم انأ لعأ يذلا لثم

 يهدلا ر_خا ىراوت منه « ابليا يف ربظت دبك 7

 ردق ىلع ءام هجازم هن كيرلام 0

 رحسلاعساو با رج ىوس ةهفال ذال 'ى

 اهفوج يف يرملاب سيلو ىرجلا هبشي درجأ دلجلا ظيلغ 0 هل لاقت اكمس ناف
 ريما اذهو اهودحي مل اراب اهوداطصاناو اهودجو اليل اهوداطصاناف ةبيط ةمحش

 موت امأو دبكلا ةمحشلا كلت نومس مهو نييرحبلا عيج دنعو ةلبالا ىف عئاش
 : 0 حام رك ةامالإ "0 ف 0 يس

 سلف ةديصقلا هده ىوس انآمأَ 0 2 د رثيلا فوح ا

 3 لوغسو ةصاخ ءزملا اذه نم اذه ريغ عضوءيف هابرك ذ دقو فرعي اماالا اه

 . لق ىلاعت هللا ءاش نا نكمأ امم كلذ هابشأو لرولاو صوف رمحاو“ ذفنفلاو عبضلا باب
 ل 5
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 هلونامأو

 رجحلا ىف ليق امم بجعأ » لهم يف نادرقلا عمسمو
 رجالا كلذب نونمي امئاو ءاهالب ًاسرف رجلا نول. و سرف ن «عمسأ نولوش مال

 لهشلا ىف نوكت امال اهمم بأ دارفلاف لثأأ هه برض ناو رجماو لاق عمس هنا |

 مزن لاسأ ةووولا ديرب : يا لبال نيبو اهب نوكي ثور قدرا ا

 معسأ لوقت برعلاو 'يثابعمسل نا لبق انفافخأتاوصأواه< ءاغر عمت ؟ انآ ديار ظ

 ١ زجارلالاقو دارف نم

 « مسالا باقعلا خرف نم عمسأ © 00
 ظ هلوقاماو ٠

 رك ذلا ىف عمستةرارم « هل نإ ام معلاءرقلاو

 رحنلاو توما ثو دح داع# هفو> نم لص: ةيصخو

 ردها ةلئام ةقشةش « رزاج اهدعب ىربالو ل

 غزانت دقلو رشب نم ملاعلا ىف ام بيجاعأ فرعتب ينعأ وه نم هيف طاغ دف باب اذبف ٠

 رحتاذا لا نا ىلع ًاميمج اوقبطاف هنم بيطأ اندنع سيل لجر مهيفو سان ةرصبلاب ٠

 ةرارم لءاف بيبطلا كلذ لاقف نادجوت ال امبنإ هتقشقشو هتيصخ تسفلف تامو
 رحنلاو توملا دنع لطبت من ايح ماد ام ةرارم هل نوكن نا هلملو كلذك ًاضيأ لبا '
 ةايحلا هقراغ نا دع الا ةرارملا ةيؤر ىلا لصن ال انال.هل ةرارم ال لوقت انرص اعاو. 7

 باب يرازج نم خيش ىلا تثءبذ كلذ ىلع 0 اجا عم يلق ىف لمت كلذ دجأ ملف :

 تمس امئاو ديرم امهدارأ نا نادجويل امهنأىرممل ىلإ لاقق'كلذ نع هتلأسف ةريثلا
 دجوتام هللاو لجأ هرح:مدنع دجوت اللا ةيصخ لوقيف ام انحزءاعرو ةلك ةماعلا '

 هنالك هتيصخ قعلتف اديج ازانغ] الحا ناك اعرو ابعضوم يف دجون امتاو هرحنم دنع

 دعل ىلا ثءبف ةنساعملا الا ىنيغشل سيل هنا الوسر هيلا تثءبف هللا هش نادجوب الف

 طاغي لإ ب ه1 57 لثمو 4 4 .عصخو ةقثقشا سيف ىداخ 7 نيمو 3 2 كلذ 33

 هلوق ةامأو فئارغلا هناك 1 هوص رح كسا نم هيف



 قرحلا هرضب ال لفاغلا نا اومتزو؛ قرتحي ناكورانلا يف الام للاى هففأ هيل عقانم

 هعابطىف رئاطلا اذهناكف ةرجلا كلذكو لاق ادبأ ارج ريصبالو قاطلاالو قرذااالو
 تيأردفو ةرثمو ىلعحو قاط نم اذه نظأو نيطافنلا نم جازم هشير عابط ىفو
 هزم بياص هقنع ىف ىنارصن انثدنع ناكو قرتحي ال نامرك ةيحان نم هب ىتؤِي ادوع

 لمع'الرانلاو حييسملا اماع باص ىتلا ةبشألا نم دوملا اذه سانلا ءافعضل لوقناكو

 هلوق اماو دوعلا اذهب ضروعو هل نطف ىتح كلذب بسكب ناكزاهف

 *« رمش ىف عيب له .

 بذعف نب عيرلا لاقو رهاملا ماسلا وه رهام اف

 ريطم موب يف ءاملا بلك ل٠ « هنرمغ ىف ىهاملا يرنو
 هلوق امأو

 رتّدلاو ةفرسلا ةعنصو « هوسح ىلع ىئذلا ةعطلو

 هنع سحايف هنيع ىجاج ىلع دمتعيف هتمغمغب ضبقيف تيملالآللا ىتأي يئذلا ناف لآق
 دشأ هناسل هدرو هدولا ةوف نء ىلععأ 1 اريوقت هنيع تروق امنأكف ايسح هنأسلب
 "ىثىلع عقب سياف هتصمو هتضع امأف الخلا يف رقبلا ناسل نم بصعلاو محللا قاع

 ضرالا ىف سيلهنإ لاو هيكف ةدش نم ةاناعمالب الاب هل ناكالا هريغ وأ ناك اظع

 فص هباتسا ناف بئذلا الا هيب نيب توص هترسكلو الا لظع يلع ضيف لل

 ةلف نم معلا ىف اهرورم ةدش نم هتبر د ناب توءنملا فيسلا يرب ظعلا ىربت امنأي

 باطلادبعنب رييزلا لاق م توص هل نوكب 4 هل ظملا تأ

 تومصهة ريض توبملاضوهغ « ىنع لاتيلا عم ىو

 توص هل نكي مل هنال رلا ةعرسل هاطخأ امن أكف ةبرض هبرض لما ىف اولاق كلذلو

 ىبئذلا ةفص ىف زجارلا لاقو

 هراثو هترغص هقدش ىف * هرابخهنيع نم نسلطأ
 !لاعن' هللا ءاش نا هءضوم يف هرمأ نم بابلا اذه ريغ ىلعو يئذلا ةفص ىلغ ىنأتسو
 ةببع ةعنص اهف ناف امو ةعنيص يف اهتدكح ىنمي هناف ريدلاو ةفرسلا ةعنص رك ذامأو
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 ند هددت د

 افران مرت ناك ظ

 ثنا لَو ش

 لباحة فك بولطملا فئاملا ىلع « ةضي ع هللا ىهو دالب ناك

 سعاشلا لافو ظ

 رارسلا هب نوكي نا ةناغع « ضرأ لك را رسلأ هعورب ظ :

 لاف نيملاب رطاش يمرورءاشلاىسيطارقلا ميحر نبايندشنأو

 اربش هسفن ىراوف « اناسنا ,وسنلاف أ ظ

 نايمه لوة كلذ نف صلاخ هنأ اودارأ اذا ده دا ةفص يف نولوشو

 * ايكنت ديدملا ءام ىف نوشع * 5
 ا 31 اجي نبا لاقو

 « محج ديدملا ءام نم رضخأ © ْ ل 2

 اذه ريغ ىف ىثعالا لاقو

 قاصبلال فو اجبمللا دنع قو ه زالاب :هبش- نك الا اياناو ١
 ىثعالا لاقو

 هراوسملاب ىمارنالوىعشمملاب لتتامتالذ| 32320000 ١
 لطخالا لاقو

 رذغ نم ناليعنب سيقان ادعال * تد رجنيحاتفاسأتل ا ١

 ظ ىممصالا دشن .دشنأ و

 بالملا نملا ثباتال « اهلا ةرازف ونبو 2
 هلوف اماو مهمزهم ىتح ابل> بالطا ثبات ال نول 1

 رمت يف حبسسإ رهام « م اج يف حبسا رئاطو 1

 ةشيرهلقرتحم الو جرو رانلان ونأ ىف ع يدنه وهو ليداسى نب رئاطأ اذه

 3 ءالا هحو ىلع نوكي ىذلا تاعطلا اذه ناسا ذخأوأ لق نومألانأ ةمأك عزو
 بسام 003

 0 د ببي سب سبها 0 لا ما



 ايماوطلااملا لزيلاتضاخاك ه انفلان تضاخ ليلا انرجزالو
 ايمارملاليتقلاز ركن افذدرو 0 2 نا 9 قشر انومر

 ايصاونلا دالجال اندقعام اذا ه انفويس عقورلبنلا ىنث كب مو

 مد( نابجلا لهوو 1 ركذ يي

 ينأ هلا مدلتاق مهرذحاف ودعلا مه مجمع ةحيص لك نوبسحل ل-جو نع هللا لاق
 هلوف ذخأ اذه نم اريرج نا لاو نوكفؤي

 الاجرو مهباغ ركن اليخ © مهدعل ءيتلك لس تلؤام

 لوالا بهذ اذه ىلاو

 00 وعل ةمودما و ايتسل ةووققم ايناواو

 هوملا نارح لاقو

 لوذشم نيبلل ل هوتسم باقلاو » ىتعذرب لبف ىلحرب تلحنرا موب

 لوةعموهو ىداوغلا لو+ارلإ * ىنامحيليوضن ىلع تررتغامل
 هلوق نم اذه سيلو نابجلا ىلهو ةغص اذهو

 ظ ابانذاب دايلا داقو * هفك نم ةنعالا قاف

 0 لوقب ثيح كلذ رسفف ىزاوهالا ةيمز وأ ىناوك زلا لاقو
 لوئكشلا هفرط قوف ايداع « قريونيفسلاك ليخلا لمي

 لوكشم وهو هسرف سراغلا حج رسيف سأإ الو اًؤاج دق ركسعلا ىف اودانن امر 7

 ةيلجر ىلع رضتحأف لزن ديربام هيطعبالءار اذاف لجرلاب هبرضنو طوسلاب هثحيوهبكرب رب مث

 مع ىلا ماجللاب ىفم ارو هماوق ىف لاكشلا عضوم نع لهذي نا نابحلا لهو نمو “

 وه ناكسلاو هب اهزمغي ىذلا ةنيفسلا ماخل نال نيفسلاك ليما لمجم هلوق وهو هبنذ
 نم ناورببلا كنه نبا باهصأن م ةمزبنملا يف بناكلا نوراه نب لوس لاقو «بنذلا

 نبعأ نب ةمبره ليغ
 طملا نم يلدأ لسيما روبظ نأب ه همعور طارفا موزرمال ليخي

 تأت ىلع نوكن امنا ةاحنلا نأ يري هنأكهل يحيأ هيلجر ىلع هودع نأ هيرب نبملا نال
100 

 دهم



 ىدقم قياضت ىبكلو اهنع © مخأ ةنسألا ىب نوةّذا

 ةءاجفلا نب يرطف لاقو
 تنامح اك لرد

 ىعاطت كل يذلا لجالا يوس * موب ةايح تلأس ول كلناف
 ءاسنكلا تلو

 اهل نأ ةمركلا ةادغ « سوفنلانوهو سوفنلا نيم ظ

 ليفطلا نب سماع لاقو ظ

 ىعارن ال كمو لاطنالا نه *# يسفنل

 رصقم ريغ يننا حاز ىلكأ « ابلثع داحب ال سفنل لوفأ

 ربرج لاقو
 اورصتقاف لاطبإالا اوقناع اولزان وأ « ابسراوف اؤشي مل ليما اودراط نا

 يضلا مرقم نا لاقو

 لاعب لو اهئاتك يطعأ + اهدايج طايسلاب لامت اذاو ظ
 لد م اذا هكرأ مالعو # لزان لوأتنكت لانا

 ىرقشالا سمك لاقو

 عع ةصاصخلاو مهيف بركللو < ىدنلاو مزملا ىهتنم مو مهبلا

 مناوجلا نهدما نم تجرفا اذا * هشاشر سوفنلا ىثنت اقلع ير

 مناوأا اهنجيه رثب نيطايش ه م هيفو انيف يطخلا انفلا تناك
 >2 نيقيرفلا عج ىف كلا.نه * ىرب اف مل اننذن كانه

 جاف دصلا لاحرلا ماه ىلع ترادو * ىحرا اهبطت ىلع تراد 6 انرذو ٠

 ليم لقو
 ا 2 20 0 6

 سك دبع نم 5 2 ةدبع 0
 (ند ناربخ -ا5) 260 ا
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 ؛ ديلاإَو ندسلاب و رَض ناكو
 5 لوف امأو' نمسملا ديرب هناف دلاب هلوق انو حادقلا ديرب هباف نديلاب ابورض هلوق امأ

 مالكلا اذه لاق دب م أ ئدب مامطأ كولملا ضعبل مامطلا اوب رق نيسح هدئاف لاي

  ناكناو دب دب مامط وبف ةرير> 1 اديرت وأ اسيح املا ناكذاو فوفكم وهو ذئموب

 براطف ىدشنأ رعشلا ىف نبدصتقملا وانغ نمو نيدب 1

 قءصلا نبا ىلع ىسفنت درجأف * 5 مابرأل تنال لأ كر .:

 قنتمإ ال سراوفلا ضءإو © هل احءاشو "ىدب ِك

 لوش ثيح ةبانطالا نب ورمج هسفن ىلع قدص نمثو
 ( كل) للطلا ةئأه ىرشو ه ىنين هوركملا له ىادقاو
 يحب رتسن وأ يدمحت كناكم « تشاجو تأشج اا" ىلونو

 (رخا لاقو) ١

 بك رب في ىرظاو هيبهرت الف » ىمأع وه أ؛ا ىمقنل تلقو

 برك ىدعم نب ور< لافو

 ثرطساف تلسرأ عرزلوادج * اهن اك روز ليخلا ت .ارالو

 ترقتساف اههوركم ىلع تدرف © ةرم لوأ سفنلا ىلا تشاخ
 ىناطلا لاق 1

 برضءاشنفبرضلانكمأ * اذا ىتح اوندو انوثدو
 ببشلاك ضيبو تايمذهل * ةءاس مييفو انيف تضكر
 برهلااؤراتخاوتولاتارهث « اوهرك ذا انل عاقلا اوكرت

 ظ باون نب رفا لافإ
 الاول ايريهش انفرهتب ة اهلا موب ركشبلانوم
 لالش اولوف ةامملا اوبحأ د * الملا ناكو انيقتلا ايف

 3000 رخ الا لاق امو

 حلاسا نامطلا وه نم 5 اذا 5 ' اهروحت يب دب , ليخلا نوءدقلا ِه



 ريكا هر لونح + تابشلا نإ # اهل اقف انونحم او 0

 لاباولاقف فبعأ سرف ىلع ةزرابملا ىلا ججرخ نيح ىلهابلا خيشلا لوف لوالاب هيبش ىفو
 خيشلال اقف لاب ىلع ٠

 ينالب فرعي لو لأب ىلع, ه١ لاب لاق ىرتسخالا اذ ١
 يئادتيفشوهئادب ب اف ٠ هيفحمرلا ترسكدن كلثمو

 ءامسلا ءام نب رذنملا تلتلاقو .

 ميسقلا ريخ ابميسق ناكف © ايانملا انمساق غابأ تيب

 ميركلاب فاكب عرلا كاذك « انلق ءاحيلا سراف اولاقو

 يدسالا لاقو

 انومفدي لف انه حارلابو « انح امرأ ًامرط انفر

 انيمسلاالابرملا لكأت الو « ونأبا لامو طيشولا حءاطف ظ
 يميزملا لاقو ٠

 رئاخذلاب ماوم ايان مبسو :8 ةملم لكل ارخذ هنددعأو ظ
 ايداع نب لؤمسلا لاقو .

 لوطنف مهلاجا ههركتو « انل انلاجا توما بح برقي . 1
 لولسو صاع .هئأر ام اذا © ةس لتنلا ونال سلا ظ
 ناريغلا وأ لاقو 1

 قراض بلغ يف سشش واش + هنأك حامرلا هعقرتو ودي

 وامعالا ةريصق ةارسلا نا * هشولد حامرلاو امي رض يرثف ٠

 حالسلا سبلب يضون وهو رخآ لاقو ا
 رتماحلاب ةريضن خالسلا نا 2# اوسسلتف ةده يكمن اذاف

 (رخالا لاقو )

 فاقو ريغ ارورك نيديلا تلكه تلنش اذااجيملب ضلتلا سرافاإ 00
 ناظقيلا وبأ دشنأو سرتلاو فيسلاب ديرب تلفش هلوف



 00 ا ا ال
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 داجنلا لمح قئاع عرفأو ه ىمسج ل خ ىتح نايتفلا عم
 ةرتنع لوق بابلا اذه ىف لخدسأممو

 لاصن مراص ضِسأ لكبو « انقلاب ىدرت لياناو مهانعر

 2901 قفاس قم نمطلاو ه اهلك نطاولل ىف ةيللاثأو
 هلوف امأو

 لزمملا كنضن اولزت اذا ىلثه * تلثم لت ول ةينملا نا

 ىوح نب لشمم لاقو

 فقاوردصلاض فن اديهسرافو « هنارو نم قنرب ىنكر لازامو

 كلذب فصوب ديملا دبع نب ديمح ناكدقو حرببال ربدم بلقلا عمت هْنأب فصوف

 ضيرحتلاو ريبصتلا نكلو فيس ب رضي الو حمرب نمطنالو موس يمربال ناك هبال

 عاجش لك مزما اذا تابثااو

 مد ءاغشلا هراث بلط ىف غلبف ارذن لوتقللا ةيمح يف رذن' نم باب افعم

 ىّسسملا لاق
 ايو هع 1 قانل * مسييلا اادقذا هللا توعذ

 ىرتوتكردأ نا هللا ءاشو ه رتول كيفلخ ةيلح تيلاكو

 ظ رص نإ ةيراح نب شاوردب ه 35 ناكف تمقس دف ىناو

 ْ راثلا كلذف مم نبا وأ أ نوددر ذخأ الا هيرب ال ءادو امقس لتفلا دعت بارعالاو

 كلذ نأو ةلئاطلا ن / َتاط ىف ىركشبلا ماوسلانب دابع نب رابص كلذ يف لاق نممو مبنمل

 لاقهراث كردأ اذ دابع نب فاسا هاخأ اولتق اوناكو ءرب هل سيل ءاد
 يفاش سماخملا ءدلا نم ىنافش « ,ناو توحض ىنا اهني ملأ
 فاسا ءاد دعل مدالا حبحص 5 ةلايح نمافلطمايبظ هيما

 يفاطع تفطتعاو ىتانق تفشك# ةبقح ىعانق يف ىلعغمتنكو

 رخل لاق هربا املا رك ذ نم بهذلل اذ هيبش يفو



 لاله ىنم نأو الاله ما ذلا حمج ىف تنمط ام ةئمط

 لاللاك هفلخ حم رلا مس « يتحج مصل رياثلا ةنمط

 ةزاح نب ثراحلا لاقو

 ءاجنلا ليلذلاعم لفن الو ل #_مسملا دإبلاب زيزملا ميال

 ءالسبع 8-5 رق * شبكب نيمالتم سيق لوح
 ءاملا دازلا ةيرخ نم جر.« برضب مانددرسف
 ءامذ 0 امو * هللا لع م ملم انلمفو

 ةمرهنا لاقو
 لهاص درو لكو ءاقللا موب « ابحسن رهاظلاو ةيفرشلا
 لزانف قئامف فياسف * نءاطمقيرهلاك عورألكبو

 نا يندب دقق نمطلاو برضلا ةفصص ىف رعشلا نم ايش انرك ذ دق ذاو لداءف ىوربو
 د_تلا نم داصتفاو فرس او ا نم بايلا اذه لك اشب ! أم ضع 1

 لرابم لوقت طرفأ نمامأن 1

 زوك ذلاب عرقت ضيبلا ليلص 8 رجح نم عمسأ ميرا الواف ظ
 ىلذبلا لافو
 ادضعلا ةعدلا تح لوعملابرض « ةعقبه برضلاو ةعشعش نءطلاو ٠

 ادرقلاوءاملاقوستنونلا ني> « ةمغمتو ليما رأ 8

 ةرتنع لوق كلذ نمو

 مرضلا عابسلا سبعم لالا, * اهسرج ىده نيعرفلاةبيحرب ظ
 تاسالا نب سبق لاقو

 غاجم ريغ امون ماأ » اف ىسأر ةصيبلا تصح دق ظ
 ةمصلا نب ديرد لاق

 اهميدنت بدك هنا دب 7-2 ىدانملا ىلا مي رصلايف يبوكر ه يبابش يىنفأ امنا لذاعأ ظ
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 مزرما متو هلو حونب « امودص عفار ةمنانو
 مصعلاو فكلا تباذ دنو « ةسالن ريثما حولت

 ظ رخآ لاقو

 دورملاب ليلا عطق دق ف « ورألا لابتساك ةنتسمو
 دوملا ةيسؤم ءالخحم ش « ومشلا ءوض مناصالا عوفر

 ريش نب دمخ لاقو

 رجالا بع فرم غرفأ « حيطنلا فكس يلح نعطو

 اال لع رابسلا درا « ايقخ نم دئاوملا لابن
 ةءونشدزأ نم لجرلاو دشنأو

 اهقيبش نابلا ءاشحأ عطقب *«ةشرمتنمط دف سيل> نءطو

 ابفوقع بيشر كسلا مأ عطش « تعطقن رابسلاب اهورشاب اذا
 هل هنأ الو يتامرلا دنغال يورو

 ناوخا موقللا أئلقو «* دنه َى نع انففك

 اوناك كينلاك اسيجج ٠ ميدجرت مايالا يع
 نايرع وهو ىحضاو « رشلا حرص اماث

 نايضغ ثيللاو ادغ ه ثللا ةدش اددش

 تنانراو نيهوتو # عيجش هيف برضل

 قالم قزاو اعو  قزلا مك ندعطو

 ثراحلب نم لجرا ىدسلا دشنأو

 بوبخ سنعل لبحر رمشف * هلحر هي  مرحلا تينأ
 بيث.كلا موبو ءايالا موبو * تضم ابوطخ ىنم نكد

 بونأال ناب ىف تطرشأو ه اوجلا دقو رازح موبو

 بسزلا ءام لثم دئاع ال ه ةخافن مع / تجرفف

 بيبص ناب مهلا تشاجو « ابك ىوع اهوربس اذا
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 لعألا قدشك هتصيرف وكمن « الدسم تكرت ةياغ ليلحو

 رخآلا لاقو ةعسلا يف ريعبلا قدش ديرب

 ع هنادشأ ىف بعاصملا نم « ةيسارفاف يكحم كل ةيرض 5
 تكلا لاقو

 (رخآ لاقو )
 ارافسلا ساو هتفورط »# هنم ناعبضلا حقلي برضل

 لهابلا لاقو .
 اهروثن ضاخلا غازباك نمطو « هلوضف ءارفلا ناذاك برضإ

 نيئدلا ضعب لاقو ريا ناذآ لاثمأك حالا نم هيلع قامف فيسلاب هبرض هناك

 نينيملا وذ وهو

 لهاكلا هبكنم نع ناب دق *« هجادوأ بخشت صفقمو
 لبانلاو حارلا اه ىثعع + ةوه امهيب ام راصف

 ىنارعالا نبا يندشنأةيرسغلاو ةنعطلا تافص ىفو ظ

 لك الكلاب ابليا ىوأم لبسف « ةمحه يدنع ناظقبلا ونأ ينم ظ
 لزاولا لاصفلا قادشاك ب رضو»# ذذاون نعط ريغ يدنعل قع الو

 لواعملاب تعدص باضحلا عفوك * هنود تامول ءرلا دون بسو

 م« رخ الا لاقو »
 اهءاروام اهفاخ نم امئاق ىرث « ابقتف ترلاف ينك ام تعج

 ثيعبلا لاقو
 . اهميجيوحأ تورلا نم اعالتا * تمترأوة يطع ىزعم تع صأ نأ

 ل نيدبال وبكي سأرلا ىلع * ةيرض كتبرض ىتح ىل تضرعت
 اهموره تشاجو ابيسا لمانأ * تشعرأ يساطنلا م الا ابساق اذا ٠

 ”يخالالاقو

 بد هيج 7 ع حسن مق 1



 000 ب لق رق ركخأو لذ نم ردشأ لاق هذ
 4 لزالا يئذلا نم ريخال بسك أ

 | لع هنبعب لاسملا رخآ ناكم يف ريملاو توّبو شيمي ام عضوملا اذه ىف هدنع ريملاو

 " نم هنإ ىأ ديدشل ريسملا بهل هناو هلوق ىلعو ةيصولا اريخ كرت نا لجو زع هلوق
 بصل رخا عضوم يف رياو ةيف ددشتم هب قيض هياع ليخبل لالا بح لجأ

 . ةعاطلا ضحلا ريلاو نالف تنب ريخ رثك أ ام لوقت نكورانللو لوك الل ةرثكو

 هلوق امأو رذصلا ةمالسو

 رخ بئذ نم ثبخأ

 ١ زجارلا لوف ىلمف
 ثينتسا طئافلاب انأ اذا ه ثيدملا ىنع كلانأ امأ
 ثيبخ اي طئافاب تعصو ه ثيعي ىزنع طسو بئذلاو

 ! الا اهتم وادن ام فرعت الا: ءامص ءايمحة سود دلخلاو «رظأ سئذلا عدوة سم لذ ؛اايف اولاقو

 ىلع فشو اهافاحشت اماو أل ضن الو عم ال نأ لمت هو أاهرحج نم جرم مشلاب

 | اهي ايف دسنق اهيل تيب رعو اريد يلع طقسبل بابذلا ءىجيف اهرحج باب
 م ود اراب امل ضرعآ يه ابمدنو ابقزر وه كلذ نأ ملأ سشفنلا ةب د اباخدتسلو

 ْ الو ٍتلطلا ىف طرغت ال راك أ بابذلا هيف نوك ينل زابلا نم تاباملا قوازلاا
 || رطب ىلاوج تارت اضيأ داخنالو رادقملا طاغأالو تقولا "نلت الو للطلاف رصقت
 ا يلطو ءاملاب لإ اذا سرقنلا بحادصل حلب هنأ نوم زب رحاجا نم هجرخأ ىذلا وه
 ْ ظ هلوق امأو ناكملا كلذ هب

 ا : رولك معالاو ليفلاو

 يعسبو ايلا ةئشا قوقشم ادبأ هبال ىفسي كلذبو ريعبلا ٍلعالاو فورعم ليفلا
 ظ زجارلا لوت ءاوتس ريمبلاو لعأألا نأ ىلع لديو هب كلذك ناك اذا ناسلالا

 اناع الا دونأ شايج نبا « امون وأ ركنأ نمل ينا

 ةرتنع لاثؤ



 27 حاملالاو و سالا ىف 3 | رادقأ سايلمتالا ١ فرمل

 ينم ال ةي- ثحولا ةمبيلا كلذكو هنوأو هداجصو هفعض عبس لك ىلع ء ىني ال لود

 هذه رادقأ ىلعو رفلاو ركلا يف اهودع رادقم الو ابحالسو أمدي ةوف رادقم اهملع

 هلوق امأو املاءعأ ريظن تاقبطلا

 رئلاو 'ةوبلا كوم رشة عم ءارشملا عبضلاو

 يرجم السر تءاؤ حاص « قطب : اذا بئذلا ىرت 6

 ىرخجب وأ م دش وأ مجحم * هرد- ف ىلمف ىث لكو

 نطاونلا ال ووزينلاو قر ةسايرلا تاوذ ةفررشلا ةيوقلا عابسلا هذه نال .

 ناسنا اهب رف ديدش عوجايب نكي مذاو شحولا ديص نع زججعتفمربن نأ دعب الاسانلل ٠
 ءاوع ىوع زحملا فاخ ناف ةيلاطم دشأ بئذلا كلذك بئذلا سلو هل ضرعت مل

 ءايشالا مسقو' « :ناسنالا كلذ لك أ نود سيلف ت تابقأو بائئذلا تمفاتستل ةناكما ّْ

 وه كلذكو مادنا الو رارفب سيلو ماجحاو رارفو رخأتو ضوكل رظألا ||!
 هلوق امأو

 رسنلاك خردفلا ليبددملاو ه هل لمت يسكلا ىف سيكلاو

 لما هه برضل يذلا وهو ةرف نبا نم 2 ةرع نا نم ردضأ را ليي دنملاف

 يك ذو ىوحنلا سئوب لاقو اندب اهاوقأو ريطلا عابس ٍظعأ رسنلاو مسجلا رثص يف
 رعاشلا هيف لق دقو ىركلا ىلا ليدنلا نيب ام برضب لاقق رخالا اقل

 ينجم الو ب امسناع ال * ربئتلا ىلا قركلا برضو ظ

 <« لةو)
 هتاخ نرذحم كلا ابمأ 2 فاخ ىداصل لوقأ امو

 نمش هسأز ةلق نود نم مع يرذ ىف كتيب نا واذ

 تف رضنمهنع ىلنأكب : منا < اهتيف ناكردف 5

 اهلا هدفا ىلع دي مل رئاط لك لذا يف

 «هبب ء.عاي هه

 نسف - ا



 3 ثلا

 هريسفت عضوم اذه سيلف ةتبانلاو ةيضابالاو ةضفارلا رك ذ اهف ىتلا ةديقلا

 " ةديصق تضفنا ىلاء' هللا ءاش نا لوقلا نم اننكمأ ام ىرخأألا هنديصق يف لوقنسو

 1 هلك امآو لو الا بسلا ى ا

 : « اهشانحاو شحولا دم اوأ < ء

 ةرحولاو ءابرهاو لرولاو بضلا دعب راص امم تايحلا شانحالاو ةميقلا دياوالا ناف

 هلون امأو شانحالا نم كالذ هابشأو

 ىردب نم دنع ريثك ريخ « اهرش يفو رش ابلكو

 ةنع اهاذأو ركف نا ةربع اهيفو ءاود اهيف نافلتاوناهفوةءذؤمّتناكناو ىه لوش

 بلاط يبأ نب "ىلع لئسو ةنجلا نولخدب ةعاضلابو ساننلا عمظي رابتخالابف رابتخاو

 ىلا بهذ شب لاقف تحبصأ فيك هل ليقف هنلاث للع ىف ةرص ريغ هبجو هللا مرك
 هلوق امأو قاخام رش نم قافلا برب ذوعأ لف لجو زع هلوف

 رذلاو بلعثلاو يئذلاك « ةليح مرثك أ هر

 هلوق يف كل ةرسف دقف

 رسالا ةدش نم ىوح اب « هع هدلج دف ثيالاو

 داكن ال باقءلا نا صنقلا بارخأ عزو هتجاح تلقو ةسفنب قثو نم لك اذكهو

 ضفداطصا اذافىلاءلا بقرملا ىلع نوكن' لازت الاهناو كلذ يناعت الو ديصلا غوار

 - برملا الإ همه نكي مل رئاطلا كلذ اهرصبأ اذاف اهيلع تضقا ائيش زيطلا عابس

 ٌ هنوذ اف "بنئذلا اهيلع عنتم ملايفاك د لف تعاج اذا امنكلو اهدي ىف هديص كرو
 : رغاشلا لاق فنو

 اتالم ولا فكتسم نف هيلا ف تبلث اذا اموي أهبثذ لببم

 رخآ لاقو

 برذلا ةرفقلاب ابل حال ءاعقص © تامتحاو ءاملا صاف نيح اهناك

 - توبممنيتشالا ىلع ءاقثلانا * مم نم بشن و هيلع تبت !

 هول اأ
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 اليشأو اسر عواراقظأوأب وين « هل ىرت ئيسع اذ اك لءجيأ
 القعم مح ملو اسرع لع لو * باغودبدح بان اذ رخاك

 ريسمالا ىلا الم ياك رخالاو يريبص ا,هذ_>أ رحجانملاب ائجاوت نيبتف نا كِلْذو

 ضرعلاموب هن ريغ ى كلا ن رع لذشو هربص أودمحت لذ ١ طوس ةنامىريبصلا برخف

 ىلومرذانم ناو ىريرصلا ىلع كال دب يلكلا رخفن هود اربص ربصذ طوس ةناسخ

 دوسالا تا ول اعادشنا هانعمو رعشلا اذه لاقذ ىريبصلا ساءث نب نالع نب نايلس ا

 امم همم ناك امل هلابشأو هتضيخ برش وه سيلو بررغ اهب وه ضرأأب حاسم وهو ٠
 امنإ هلال عبحاص ربص امناو لوقب ىرخأالا لاا يف هعم نوكبب ىذلا لش هذزع أ
 برضو ربصلا ىلع هناعأ ا.ه اذهناكف ءادعالاو ءاقدصالاو ءافك الا ةرضحن برض ٠

 ةلاطبلا روضح ةداملا تءطفو هسفن ةدوج رادت٠ ىلا لكو دقو ءاللنا يف انبجاص '

 كوبرض دقو ىلع ليطتست ال فيكو هل مالغل لوب وهو بقعلا ابأ نادم تعمسو ٠

 هيف سيل ناكم يف ةانق ةنام ناحسلا هيض اذا لاقف قطنن ملف طوس نيسمخ سانلا نيب 1[

 'يرح عبس لكل اسا راص را وه 00 وف ام وىانلا ا ورف ربصف افا 1

 اشاا لاق ىتنبس ةءوقلا ةقانلا نومسي اوزانم '

 7 0 دحو ىتنبسلا ىثم © :

 صمالا هلو سارثمألاو 7 يوملا باقعلينلا حعسكو هون امأو

 رهدلا ضقت امبالا * بلاغ مهل سيل ةنالث 3

 ىف ظح رانلل سيلو حاسم:ل ءاملاو دسالل ضراالاو باهتءلل ءاوملا نأ نومي مهلا /

 حاسملاو دسالاو باقءال أي امدلا عبج ىلع ةسايرلا 5 08 1 ناو ىلا نما نم ئث 1

 ملك نوروك ذملا ةلزنعملا توزو ووصقملا دم ني نصحت ةرذْلا ردو ءاوحلا دب 1و

 مم 0 يناو* رز مءاطلا وو ا ُ 3 راعشالا 0ك

 377 امئاو 0 5 هيف هناريط ناف ءاو 5 5 رأ طم ناو رثال :

 ةنق امأو ' ضرالا نمادب دج مل هسفنىلدو ضرالا ىلا راص ىتمو ةلمملاو فاككتلا
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 - ناديصيف ثيالا هل لاقب ىذلا توبكذملاو ةغزولا جرختو رثك أرام ضوعبلا

 . اذه لوقب هناك امهريغ نأشإ اضيأ كلت بهذن مريب دت دوجأو ةليح فاعلأب بال

 وه نم هلك أ, نأ دب الذ يوق لكو هنم فعْضأ لك أب وبف فيحض لكو داطصإ
 لم رادقلا كرد نع اورصق ناو كلذب هيبش ض. نع مهضعب سانلاو هنم يونأ

 لاهنما لاقو ضعبل اوم ابضعلو ضعبل ةايج اهضعل لجو زع هلل
 بارتلا قوف بءا,قلرخو * ردعأ ززخ نم ةباوو

 بابحلا لثم ةقبلا كلوا ه لعيون دق طوف رضعو

 باعشلا تا 0 0 00 يلع ود 00 و

 تابح ىنأ ما نا كلذ بيبكلا ى نمو ا اره 1 لاقف ة 7 ءاوح ىلا

 ةركنم ةيح ىلاراو نراك نرعلاف عدرأ 2 ثال' ىعافأ أهف ةنوج ىف هب تمرف

 اذه نم هعضوم يف ارك ذ دقو ةيح نم لظأ 'ىسحال لوقت برعلاو «لاق ام دءعسال

 ...اهسأر ىلع ضيف اهلاتخي نأب الا ىمفأألا نم كلذ مورب'نأ ميطتسي الو باتكلا

 ةدشلاب ةيملا مسا اوفصو اذاو همد ةرثكل دوسالا ىف ذفنن ىنذألا ناف اهافتو

 رعاشلا لاق كلذلو ةلف الو مدامندب ىف قب. مل هنأ اهنع اوربخ زابجالاو
 امس ام قوقارلا هفشكد ولو * الدب دب هنم تحج رخأ ام تزح ول

 رخآ لاو

 ١ اه هوعام ىتح - شاع دق ٠ مصأ ىمأ شح > نه ةميأ

 ناك ًاررش دشأو ودع نك أ ناك الكو مب ناك لكأ ناك الك حالا ىف نأشلاو

 3 ةايع وأ دشنأو هنود هلل نم“ 00

 00 اطاوتبانأ نامالس امله ةمطقم ءاجيه ل ال ف
 قولو رسنم رسنأو لاخلا ةوأ 6 5 بئذلا مغ 00 0 : 0

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
| 

ْ 
 ا
 إ

 ا



 انام روأ لا ا - لتبلاى دل 0 أ أ امنضح ىفترماخ 5 ظ
 ع

 هلونوهو يملا هب سف 1 كلذ يف ةديبع وأ دشناو

 برذلل لجنلا نا يئذلا بسحب لب ه ةلفان زعذلا تانب وذفي بئذلاو
 هدالو 1 عبضلا دالوأ نابئذلا نظي دفاستلان « غابضلاو بائذلا نيب ام ةرثكل لوب

 ماا .ررظي نم مهتف تارشملاو عابسلا لك أ ىف بجع بارعالا يف رمألاو

 لوقب يذلاك اراك أب رخش نم مهنمو
 تا رشا لك اي دع ءارقت د ةراق نقف نكي, نم ورم مأ يأ 3

 هلوق امأو *”

 رخا امجي امنكل « اقنلا ىئافأ ءاملا درتال
 رحهلا مدتحاو الع اذا + امل لظ لمرألا ىرذ يفو ١

 را ثتدحو اذا امه ع «يهوهدبرب الو ءاملا درال يعفالا نا بحيلأ نمو لاق 1

 باذسلا مير هركن يعافالاو اهفتح ببس كلذ ناك امبر ىتح ركسل يتح تبرش 8

 باذسلا نم اهغنأو اهسأر ىلع تيقلأ ىناف انأ امأو لمرهلا تابن ىلا حيرتستو حيشلاو ٠

 هلوف امأو اليلد راسا ام

 5 سل ماوس ىل 2 ه6 ضعءبل معط !هضعل و 3

 كك وقل قف هيو آم لك ؛ وهو همعطل لاتح وهف مع طلا سمتلب 2-

 صَل نوكت وأ رك يف نكس الا_ 4و امخارفو اهضمو ريطلاو باودلا راغص

 ةيلاو ربطلا عابس نهو تايملا نم سفن : عنل جاتحمو كلذل لاتحب ورف ضرالا هجو ىلع
 هنم ىوقأ هيلع اهو ذفنفلاو لرولا نم عانتمالل ًاضيأ لاتحتو هلك أل ذرجلا م 7
 جردخمو لاق “ هبوذ ال لات باعثلاو لعثال لاتحو ةيحال لاتحي ام لرولاو امملغ 1

 ترصلأ ىّتهو مدلا | مدس عل ىذلا نا أهعيطل فرع ةضوعت ءلآو معطلا ب ف٠اطل ةّضوعم 1

 نءطنوامهجاع طقستو ءادغامل امهدولح تقلخ اما ت تولع أمنوو امو سوماجلاو ليفل |

 نمبورضاهو ةيايذلا جرو مدلا 1 ابمو>موابحالسذ 0 اهم ة 4 07 م .-

 ررض ناكل بابذلا الولو اهلا اهئاذغ بحأو اهديص ربك أ نم ضوعبلاو معطلا



 « رحج يف عصاق ىرصصدبو ©

 1 سعاشلا لام
 ا 2 أمصقلا ىرمدتلاو امرافش * بلك عي .أريلا داطصأال ىناو

 : 'ءايشأ هبش نيحرب رجلاقو ىذلاو ىوفلا لثم ىرصد: او يرافشلا نابرض عيادبلو

 7ك لاف لمجلا اؤرك ذواهريغو تارشملا نم ءايشأ ةأرملا نم

 - لسدلملا اصمك ةمم ىلا * انرقلاك فحز, ىميتلا ىرت

 لوحدلا ل إلا ةيشم ياتو ه م سور نا رفءزلا فشإ

 ليف سأرو نينحلا مأ ىوس * مل سورع نولتلا لوقب

 عوبريلا رك ذ ىف ىربنملا بوبأ نيديبع لاقو
 فحافحال هب تراظ 0 ناول ام اهلع تلمح
 فواذملا ف يرسلا لوط همسر ىرن « فندم ءالشأو اعاسناو اعوطأ

 فصافص ربع نيب قاه بغرال *« ترون ةأاطق تحار !5 انحرف

 فذاقتتملا مسألا أطو نرقةنبو * اهأطو نثعروغصعلاو ريطلا ىرت

 ف دام انج ى يندب عوبربلاو ريطلا ير هندغتأ يذلا وهر ىبارعالا نبا لاقو

 ضعد نع انباعصأ د_كنأو كلذ رينا امإو رملا ةدشل امإ هيلا نأجاي ًأجام امبفحرت ا
 1 ظ همأ ىف لاق هنأ مماربشو بارعاالا

 20 ماركالا نالخأب ةلامب ه ثلجأ ناو نيدرلا مأ اف
 0 ماؤ-تلا ليحلاب هانقفنت ه اهافق يف مصق نأطي 4 اذا

 ونا ليلا ءاقفانلا نم هائج رخ أ ىأ هانقفنت اهافقث ءامصاق ىف ناطيشلا ل خد اذا لو

 3 سوق ىندشن أو قوقملا ف نسحا ن #5 ل ناو رعشلا تعن ىف نسحأو لثهدنو

 عوبربلا اهب ت 0 جردب « عولق الو موسملا ةزك

 هلوقامأو عزانلا فدك ىلع تبلقلا اهيذ عزت اذا ىذلا يسقلا نم عولفلا

 58 050 تنلا ادتع ام اذا ه هناك لزالا عملا هب لاخي

 00000 تيمكلا لاقو بئذلا اهئارج نأشب ماق تكله اذا عبضلا نا نولوقبو



 تابنلاو تارشملا لك أ ىفو هقلخ

 ردصلال ياذ حملا صخاشو * ربظلا ريمصق عورب برأي ظ

 ردسو لسلوصأ 4 ما سعال عي تيبلا محو

 رجفلا عولط لبق هنرك اب « ركح لا داد# هارت ىتح 7

 رفولا ليلف صانق لكو * رم نيديلا ضايف لكب

 رعقلا ديعب يبمداعفق ه رجالا م 2 مجالا عفنرم

 رحج ىف عصاق يرمدنو * ربظلا بيجي نطبلا فلتخم
 رملا ينج نم ىذنع بيطأ « رسملا دءإو ناك نارسعلا ىف

 رك ذلا ديعل رابج لكو * يرثأاماعط ضرالا ةمحشو

 رخنت مويلو لفح مول « يرطفل اهعفرأ ةسدهو

 9 ووأ ذفنف وأ برقع نم * ىرسإ مالظلا ىف 'ىث لكو

 ير-جأ اهيلاو ىمه كلتف « رجلا :ىف ابلمأ ةيح وأ
 يرجي ءاضقل 'يث لكو » ردقفو ىنغنم لاح لك يف

 ربد 0 لكو . ركو ىف ماج ريسط لكو

 رهلا دعب لفتتلاو باكلاو « رفقلا ذو عمسلاو زخيذلاو

 رجزلا موب قطانلا روعألاو * رحبااريظو توماو بضلاو

 رضمعلا ةالص ىلص لعج 1 َرضحلا ىبارحلا ريغ هلك

 رفك ىذ رك اش نم هليوأب * رعج نم ارف لان نإ ركشي

 * يركش ىلع هللاو دسفأ ٠

 لجلا الاو سءشلا رح نم رضخا دق يذلا ءايرالا الا *ىث لك بيطتسي هنأ عزف |

 كلذ ناو ةرذملا نم مطأام ىلع اركش كلذ ليح اا ميزو رصعلا يلصي يذلا .

 نع ىبارعالا نبا يور دقو لمبلا ةالص ىندم فرعأالو رفكلاو مؤالا وه ركشلا

 دما هتمبف امو راخلا موصن أمئاف مصل ١ الو لءإلا ىلصي امناف لصتال يغاي لاق هاذ

 هلوقامأو يندملاو ىلا عالا نع اوورامفالخا ذهو نيبحمأ يهوةسدملا 0 ءانأو



 هلك
 20 فسكلا ةنضاح ءاليلاو ةديح « مهسأر ا رك ميلكو

 3 فتح ىلع لد. افصن امل ل تا

 0 فزملابو حابنلاب هيلع اوعادن « رئاز لدق ىلع امون اومزتعا اذا

 3 مزع اذاف كلذ ك الا راصمالا ىف نومي الو اعم الا نوريسي ال نيفانخلا نأ كلذو

 . قوكي ام ىلع لبط وأ فد ىلع برغلا م منيب ةمالعلا تناك ناسا قنخ ىلع راد لهأ

 كلتاوب رض تومصلا نتخيل فزعلاب ا اذاف ةطبب سم بالك هدنعو سانلا رود ىف
 صمأ تاوصالا كلت عم اذاف بردلا ىف بد'وب لعم ممم ناك ا تحبنف بالكلا

 بحاص ةبعش نب ةريغلا ورف ىمحالا امأو * با حلاو ةءارفلاو ءاجبلا مفرب نايبصلا

 او ةجوزخ لخآ ن :مو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع ججراخلاو ةليي ىلوم ةيريفلا

 لاقف لفون نب ىحن كلذ هيلع يمأ ىت> ءام ىنوءمطا لاق

 ربرسلا ىلع تلب مث ايارش » قومعطأ ةك اونلا نم لوقت

 ربرض رهن ىذ دمحلا ليلك * خديشو ةمامت جالعال

 ىبأةنضاح ءاليملاو ةيلاغلا ىف ةساير الو ةيظعانلا ىليا باحصأ نم تناكف ةديمج اماو

 نم افسك اورب ناو ىنع هايا ةيلاذلا تلاق فسكلا وهو ةيدوصنأ| بحاص روصنم

 لوب ثيح ىمالا نادعم ينع هاياو موك م باحس اولوّب اطقاس ءامسلا

 لاقرألا نم:لفر- ليكو « لك لا :دصنسكلا اذنا

 لاتملا فطلت هيف لض ه ايود ءاد قارملاب اكرت

 هلوق امأو
 0 نئالسلايثك لبس يلا غيرت * ةيرئدح قعورع الا لإ

 ش امو“ ؛ينخأو ركمأ ناكق ثار طلاو داو اريدك ظف ربظ ىف ناك ىتم هبال برم ا دارأف

 13 لوس ثيح بهشأب ناك اذاقيرطلا ةفص ىف ةفدانلا لاقام ينضح

 ( 0 لهاتملل اهصاق تامل لثك » ةريبظ ىف ربزع وأ ةيحامو
 ! 0 لكاوشلا يداب قيربتيذ لك ىلا ه ىوعريوو ىدارذ ىؤم لوح هل

 قرعتبح فر عيبا ةغص يف رخ . الا لاقو 1 هريبدب ىف عوبربلاعضوم اذدهو
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 حبل ىلأ نبا ينربخأو لاق“ 'يشابقحاي داكيالف ءادمصلاب تذال ايش ت تفاخاذاف ئديلا

 بيسملا تاماز لاق ليبساس ىف ىدبملا جح ماع كليرش نب بيسملا عم جح ناكو

 هب أماغل ' اصف لبالا خساأرف لاخع عورب ىلا 2 ذا 0 انيبف كلن هتح> ىف

 هوخاسا لاق مث هوحتذا ل !6 انظات لف وخاف هرئأ يف اوريضحاف عوبريلا كنود ْ

 ورف هوبعر دق فيغر ىلع ءادغلا رخآ يف هب ىنأف لاق يئادغ ىف هب ىتونأو هووشاو

 هيتحار نيب هرمث م فيغرلا يف :5 هلع فطمف ةرسبلا ديرب ةوهزلا نم ةرخ دشأ

 : عزف عوبربلا لوا: مث هيد نيد هميضوف همد ع نم لخلق قل اذاف فيغرلا عرا م

 هيلع ينأي لعج م * كدضف ةجاح هب ىلام تاقف دمت انأاب لك لاق ماهو انتف هنماذقلا

 ابلك أت ةبود يهو نييحلا مأ ىهو ةسدهلا ىهأ نيبح مأ امأو لاق ' اوضع وضع

 فالخ وهو د ءاضب داوسا ءاردك ىهو امنم رغسأ نال ءابرخلا ل 5ءبارعالا

 هيام ىغ نم لب_س يراون ىف نوراه نب لبسل ىبارعا لاقو ' ىندملل ىبارعالا لوق ظ

 لاقف عوبريلا ريب دتو مزملاب يبارعالا هاصوأف ًاديدش |بلط هل مهبلط ظ

 قلالسلا ريثك لوس ىلا مِيرت © ةيرق دح ىلع ورمم ابأ لزنا
 قطان نباو قطان ىلا كنع غدو # هليبس كلساو عوبريلاق فن ذخو

 قهاش ضرالا قيض ىف لزتمهل « مار لك ىلع ن نطن ىنأكنكو
 رغم آلا ضعتلاب بائرا اذا اهدضغل نم جرخم ىت 1 وبأب عوبريلالايتحال كلذ لاق امأو
 مل ىلوم ناك هنأ نوميزب ةدنك ىف ةفوكلاب فافلغا 3 33 :اطق يبأ راد تناك اذكر

 ةنيبع نب نايفس ىندشنأ لاق ةديبع وأ دشلأ

 ةدنك لع ررمت الف * شيعلا كريد امذا 1

 ءارفصلا ةيندملا ةءدع ةشدماب سانلا قي ناك نممو ؛ يلصو ةئطف وأ لتف دل
 نبذلا مه تالبوأتلاو لخنلا باضأو لئابقلا نم قئللاب نويمرملاو ةودار ةر 3

 هلون ىف نادم يثعأ مرك

 تسلل كراذحاهرذحافةدنكو ٠ ةياتض ىف رف لغ ىف ترش اذإ
 . فذقلا ةلدنللل لامعأو ٍبشفو © ةليغو قانخ يجتالا ةعي ف 1

 (نمد ناؤبح : )10 



 ارشعلاو حلطلا اهنعن « را دسعاب .ضرأب
 ا 1 و..الو اًنيارب» اهدئاطم لمح لو

 هلوف امأو
 ا هع تلا عمو دم ةقرس اباكأت ةشيهو

 دشنأو امأشان رك ذ دقو ءاوس ةنيبحو نيبح مأ ةشيملا

 ىئذلا ةيحلا سأر قرم 5 « انفرمن دف انامز كيلا وكشا

 هذه هيف نوكن ناكع ميق ” ال اما لاّشو بانكلا اذه ردص ىف اهنأش أرك ذ دفو

 ةفرسس نم عنصأ م أ لاقبو ةمنصلا يف ل: || ىهتنب اهب |أو ةفرسلا اهل لاق ىتلا ةدودلا .
 ضرالا يف نيبح ما ١ تناك اذا ريعبلا نم دارقلا ماقم نيب> مأ عم موقت اهما لاو

 لاق من لاق بضلا نواكأتأ ىبارءال يندم لاقو لاق « ةدودلا هذه اهيف نوكت يتلا

 ثارشحلا هذ_ه نم ةريثك ا دع ىت> من لاق ةرحولاف لاق مل لاق عوبريلاف

 ورمع لأس ةميرك ىبأن با لاق «ةيفاعلانيبح مأ نوتلف لاق ال لاق نيبح مأ نواكأتفألا#

 هؤام لاس ام هّللاو لاظ لاق !بنرقلا نواكأتأ لاقف هدنع انأو ااسعا ةميرك نا
 ذاو ةيؤر ىلع تاخد لاق يراصنالا سوأ نب ديعس ىودنلا ديز وأ ممزو ' قدش

 اولا دعب دحاولا جر تيبلا ناذرج نم اذرج هرمج ىلع لمي وهو نوناك همادن

 ردسلاو تيرا وسحمو.نبمللاو رقلا لكأت عوبديلا ن هم بيظأ اذ- له لوقو هلكأبف

 ٠ «دشأ وه

 مودقلا افق" ةمت ىلا « ائرفلاك فحزب ىميتلا ىرت

 رخآ لاقو
 البس اقث ولعي تاب امنرفلاسذ « ةليا لك اهثاشحا ىلع بدي

 اذ هل نيلجرلا ليوط هيدي رسدقل هردص ىلع بكنم ذرجلاك ةباد عوبريلاو لاق
 عو ابارظْا هيف تيأر كلذك هتنأر اذاو لوسه اذا ءادعصلا هعذرت ذرجلا نك
 ور اثبخيلامت هللا اهاش> ةباد لكو لاق * بصخلاو دوجلا ىف هلك أت بارغالاو



 ساخنا

 بدعلا هيوتحمام ببم * بله خيش نشرملا ابأ نا

 بحر راح موقلا رتعاو * بكرلا دجأ نا ال تنك دق

 بجنلا سف هللا كناهأ « بنت الا ثتذالا حنجأ اب
 بالا مث عاض نكلو ىلبب « بلف كيررتشأ ذا ىل ناك ام
 بدن ريع كلا ىنربخأ « ب بخ كاب ىذلا نا
 بدو عض هيلغ بص # بذكلا لاجرلا لاق ام شو

 بضهو ةلمر هندع خذ * بشرق لسحو ةباحرس

 بع را نو نم هنم ذا *# بةس مالظلا تح هيك

 بحنلاى شف ثيحلاق ىتح ه بقسلا نرسم دارج وأ
 بغ ىرجي ىعارلا حبصو * بص كانه نقاش تل

 بطر ثرفو ريبملا عرك او © باح نهي تارو ١

 طوح نب شاورق لاقو ة داط ةنل كيقل ةيرت لاو« ارش ىلا يوندا لوقي :

 العأ اليلو مدع ىند فان. * هلبوح لاقع اب كلنا تني ظ

 اماظأ ام اذا ارمح ىنلتش + ةده قيلو هدي

 امأست نا ماسي تسلف ادبأ * ةوادع سيس ننام

 اضختم هلالكا الو ايف « ىدعولنوك ًأافديعولاا ضف
 العم اك اش دملا لش اكرع # ايفالتت زاربلا اكن الا يتف

 ضشرالاب قلت تعءتحا اذا ءارضخ ةاظعلاك ةن .ودةرحولا ىنالكلا سيدعلا لاقو لاق

 اوبهذ ض دقحال ليق مردمملا رحو ليق هنمو ءالا ةحوتفم رحو ةرحو عمج

 اودشن أو ضرالاب ةرخولا قازالاك ردصلاب هقورا لا

 رحو مْ مهفي 3 اورقف © اونوط موق هللا رم سأإ ٠
 رثف طاري ىذ نم انبل * فرقم ءانإ ىف مثوةسو

 2 هيف تعتو اذا ند لاعبو لوبم فرةَم ةرحولا هيلع تبد اذا رخو مح لاق

 دوما

 بيق ههديح هل



 :؛ 2(

 5 يلغتلا لاقوادج فيم كانه نم هنافدنطن قا ارم ىف الإ حالسال لوم

 مني دسالا نم ماغرض ةريزو © حاس قول كل انه شانلا ىو

 .ًاهريتحباخملاب نءطلا هلو يااب سجلا هلو ضرالاب قوزالاو ةبثولا دعب كلذ 2 هلو

 همذ ٌقانَف هرخؤ_م ىلع هاقلأ د- ةو هبل ىف هراسي باخ# نءطو هنيمي ريعبأأ س

 هلو هنطل قش ىلا راص هغرفتساو هبرش اذا ىت> ةراوف نم صن هنأكو هاف امنع
 هرافظأب ةدشلاو نئربلا عمدلو عسا ورخ:هو ديدش كنو دادح بالص باني ضعلا

 قرضملا ليرعأ يد 8 نم اريضح عرسأ هنا هلو بال_صالا ٍطحو قانعالا قد

 هريدغ عم سيل ام ءاملا ىلا ةجاحلا ةلق نمو عوملا ىلع ربصلا نم هلو هنم برهلا

 هريئثز الا حالس هل نكي ل ولو ةلياو موب ىف اخسرف ينام ءاملا باط ىف راس اعرو

 يف ه>الس نا ل. ىذلا ريعبلاك ناك اعرو“ءافكل هل سانلا رودص يف امو هينيع دقوو

 هياجرو هيقفيصو بورض يف هيفك لاتقلا ىف لمعتسي ناسنالاو هنركرك ىفو هان

 لفاعلا كلذ يف ىوتسب هناكم لعيو حالس هلكلذ لك هردصو هسأرو هو هيبكنمو
 نه تفمض اذإ ةأرااو ملا ىلا بارششلاو ماعطلا ىف ةبادلا يف نايوتسي اك نونه لاو

 امتامح يف ثايغال ابالحتساو ةرال اساقلا ةلولولا و خارصلا يلا تعزف 'ىنث لك

 عمجلاو سرجم لا عبسلا دلول لاقبو لاق بابءا مهمآ ىفةبسملا لهأ نم وأ امافكو

 ش ءانيح نءا لاق لغاوف عمجاو لغوفلا عبضلا دلولو سراجه

 ا افك عبضلا لفوفاهآراماذا « د نيجالس

 ظ

 ا ركنأف برلقق بحاص حننفا بأ كلذ نعتلأسو ةباكلا نم يئذلا دلو مسيدلاو لاق
 اولاق ام ريغ ةبوذ هنا لاقبو مد |له حيتفلا ىبأ م ءاو ةرذلا ةيل نا مذو كلذ

 0 قئارخ عمجاو قئرخبرالا دلول لاو ا صردرافلاو عوبريلا دلول لاو
 ةفرط لاق

 00 ل ل * مهيأ تحن تاج اريج

 ام فالع لع مدجو از راع يف وتب 0 رخل زيك ن هوعسملا

0 
 "» كي باليل



 ادرلن 7 ارشخ دشأ نوكإ نأ اما ا ىلا عجد 3

 لكخأل ىتح حرب الف نبملا همطشو رضحلا هنكم ال نمم نوكي نأ اماو هريغ نم

 اذا دسالا ناف أبعفنت أم كلذ نأ ن اقل مييسلل داشالاو ةلاتملاب ةأشلا برق ” اعاو

 هلي ع ىلا اهرب نأ ىلا دسالا رطضا اميرف اهسفن ىلع هنمأ لو همياتن مل ةأشلا ذأ

 اهممح نا ديرب 5 وهو ةنؤم اف هيلع نوكي ا ىت> هعم تدع بذا اهذخأ اذاو

 نأ ىريف عار الو باك كانه تفولا كلذ ىف نكي ل ناو باكسلاو يعارلا نع

 فوذرلا ىلع وأ رجشلا ناصغأ ىلع اعفو نك اذا جاجدلا كلذ كو هتداع ىلع ىرحي

 أبي رق يوا نباص اذاف اهملاطي 'ىث لكو باعث لكو رونسو بلك لك اهتم واف
 ةاشلا عابط ىلا ه. ذوصقلا وه بئذلا نال هيلا امسفنب تمر الا ةدحاو اهنم قب 1

 لك لعش نبحالو هدنع عفن امم كلذ نأ أبيلا ليخ جاجدلاو ىوا / نا نأش كلذكو

 هلاحنأ هداهتجا نظي هند رضحإل داوألا هسرأ نع مزمل لزت ةلماا هذه لثلو اذه

 ةلعلا هذه لثلو كالملا ىلا برتأ كلذ ناو ادك لقأ سرذلا ربظ ىلع ناك 1

 لاحب اممم دق كلذ لبق اهو هسش قرغلو هقرغل ىتَح هذاقنا دارأ ن « قيرغلا ثدمتتلا

 ءاودلا برشي نمث بحجم يذلا افاعلا لجرلاك كلذ ىف اه اما امهماو مزملأو قب ذأ

 هءاصأ ذآ هيرصاخ كي تشا وأ برع ةعسل 0 هتباصأ ناف ه سانلا معأ د م

 نذاضتم نءاود نيد عمج وأ ةقيلط“ا ليا دب نم ءاودلا ترش را وأ رصق

 ىرابحلاوبرةعلاو بلعثلاو روبنزلا اهرخن امو !مانذأ ىف ابحالس نأ ملعت ىتلا ءأيش لا

 ناوي نر ىم نا نسرلو لا كا 1 هعضو ىفبابلا اذه مققيسو نابرظلا
 سانلا تايافكب ةلوصوم لصالا يف امال من نم ودعلا ةنياعم دنع ةليح ىدر

 باو الإ. نم( رسال 7 تير 1 هاا مي تن

 ةملا ني أم رثكأ 5 ةحاحدلا 3 3 لبح ةورذ ف قر عدل 32

 تعزف برخلا ايد اذاف ضرالا فتناك ارو فر ىلا عفنرت نا ضرالا ىلع تناك ا
 هباف هب دبلو دسإلا ة 28 وحنك بورد تال هلا نم * سنا دنع ناك اعرو اذ



 هملاوف ريصت ىريجي كا 3 27 5 ل ل كوأ

 | ١ ا فروت 0 هو

 : 0 ًديأاهف امل ةنازغ 0 لآق هوس يا سبل احلم 0

  كلذعمفرع واحلةباق و كلذ نأ مل ىهو هتامعتسا لاممتسالا اهنكمأو هيلا تحاتحا

 كيدلالعيو ديصن الف هلفث | ماو قرولاكلذب رواستام أ لمتو هنن ثدخو هجزإ ةدش

 ناكمىال يرددو ةكوشلا كان هنا لعإو احالاس هل نا ميو هئصخص يف هحال_س نا

 ناك افةباقواهدإج كوش ناو ةنج امورف نا ملعت ذفنقلاو هب نمطإ عضوه ياو جاتعإ
 ناودذسملا مهلا روم رم ىتح ىلع الف ىرت !مافىرادملا تاوذ لدلدلا لثم أهمم

 هوركملا نما ىبفالاةفاط ىف سيل هنأب ةقئاو ىهو ىنفالا ىلع تضبفاهراذبص نمتناك

 تاخدأ ينذلا ىلع تضبق ناوريسب اهيف بطحلاف ىمفالا سأر ىلع تبق يتمو "ىش

 ' لصبال هنأبامممةقث تءاشام عنصت ابمسج نم اهتيكمأو الك أاماكأو اهتضرقف اهسأر
 ريزانسلاو نابةعلاو رب زانخلاو ذفانقلات ايلا لك ألىتلاسانجالاو؛هوجولا نمهجو أهلا
 قهحالسنأ روما ملعيو رابكلل ناضرعتي ال كرمهاشلاو روسنلانأ ىلع كرمهاشلاو

 ةلءقلاو ضوعبلاو بابذلا لعتو طقف اهتربايف ارحالس نأب رفنلا مما < طقف هنرعش
 3 باكلاو يئذلا مسيو وابيلاخم ىفابح الس نأ ريطلاحراوج ىلعآو ابميطارخ قابحالسنأ

 - مموطق أم ماين يف امبحالسنأ يفالاو ريزتملا علو طقف أع ,ةادشأيف امبحالسنأ

 م الورق سيتلاو شيكلاو روثلا دمي مناف هريغ هل حال_ساال هنرف هحالس نأ روثلا

 3 ١ لجو رئاسو هف لمعت نوذربلاو نورفلا عضاوم رارط هضاب تاممت_سا اج تناكو

 ٠ - ىلع هدجو نم الا ضرعي ال كلذلو هبذ هنوعاو هملعا دعانا أحاسفلا ملعبو

 5 هنئارب نم نأ بضلا باذو ٠ ءاسملا يف هيفاي ىتح هيلا همممجتو هيرضل هنأف ةملرشلا

 2 تمدع اذا رغحلا ةدش نم اهعبط ىفام يلاو ثدللا ىلا سانجالا هذه عزفت اعاو

 5 .. يللا لشوهتورف نم هودع ناكما يف ذفنقلا لثم ةليلا لمعتست كلذ دنمف حالسلا

 لاك اذاو ءادوصلا ىف رضملا هلارعتساو بارالا ل“ هو يوتسملا يف رضحلا لابعتساو



 ةلفر#ا

 هرابولاو ةيعرلا تءاجخل « ةرافلاتب عدفضلا مدهدق

 ملون لثم اذهو « هراجملاب دشي لحو «

 تناثلثو مرد قيدقو * نالءملا ىلع دقنلا طاتخاو

, 0 

 كسك ال ا نسدفسم يسرا

 هلوفاماو 1

 رجا رحولاو اشكلا بح * هفش دف درولا نابرظلاو

 رصف هز رحب ولو '"ىث « اسفام اذا هيسسط سيلأو

 ةءاسف ةباد ناب رظلاو ريبكلا بضالو هللاويأ لاقف كلذ نع ةرثك نب ديز تلأسف ٠
 حورتسيهبابب وهو بضلا رحج ىنأ, لاق اهذخأي فيكف تاق 'ىث اهوسف رشا موقبال
 رحجلا قوف نم همم وهرىمو هرحج ىف اراه لخد رع 2 تضلا دو اذه |

 هاد عمسأ وهو ةيوبع 2 لمار قوف 0 هدأ قدا نع دقو هشرح أاعمتسم ش

 مرور هاو هرحح 9 ىلا راصو هأبتنم بضلأ ما ١ اذاذ ضرالاف ا

 دحاو نابرظلاو لاق“هذخأف هياع ىثع هش يتم وهو عضولا كلذ نا

 ةمرلاىذلوندشنأو ميمجال ناوركلاو دحاوال ناوركلا لثم عب ا نابرظلاو

 يزاب نرصنأ ناوركلا م-مماك * هلوح موقلايرنيم "2 1
 سعاشلال وفل ىرابألا نبا ناوركلانا كشنال ةماعلاو

 ناوركلا هلاخ ىرابلا ناو * بيط رملاب ديزلاناوثملأ 2020
 رحج ىف لخدبادج نت:موهو ىنيصلاباكلا اذه ةقلخ ىلع نوكي ناب رظلا هريغ لاقو

 بابضلاو هديصيف هت نم بضلا قلزب ىتح ةئب هيلع نتئيف هيلع وسفيف بضلا

 دشنأوا ,جرخيف ليسلا اهملع لخد يت دا اضنأ ىلالا

 ابخف هفوف باقعلا يأر « ابض“ يشع انايرظاي
 ايح تناياطت ناتحورف ايكأ اذا هبيصخ ناك

 ٠ ابض نارضحم نابلمث وأ «

 يدز رفلا دشن ِ

 لاو ةينبل خارفل هكلهأو ضرالا ىف ةباد ثبخأ نابرظلا ىونفلا ناباس وأ لاق .



 : اةأساكسمالا قاسلا كرتءال ه ةمضنن : ءابرح ركل حبنأ ىلا

 . يف سولجلا ىلا حبصاف هتليا نم برعلا ىلا ىعداف ىناببشلا ركب ىنال ىلوم ناكو لاق

 0 كوم ' وه اذاو ةيحاض ىف وه اذاف هه ترم روضنم ندم ىل لاق لاق سمشلا

 . "ىلا لاقفترملاب هبشتت كنا ةيصدل ليق ناكدفو لبا نحن امنا لوق وهو اش+ هرافظأب

 سحشلل يحو ينبع روغو ىتاعشو يبول داوسىل دبشب ةبضن ءان رح هللاو أنا اذه لاقت

 هفرعل مل نمهنم عزف اعر ىتح هل لوأطتو خشوهدعوتف ناسنالا ىأراعر ءابرخاولاق
 ىذلا وه دءاسلا لرولا نا انباأ نم هانممس ىذلا اماو'ريخالو رش هدنع سبلو

 رامسملا اضيأ ءابرهلاو لاق * لجرلا اذه نم الا ءابرحلا ىف اذ عمسأ مو كلذ لمش
 تيبلا يف ريولا رك ذن نا انلفغ انك دقو ىبارح هعجو عردلا قاح ىف نوكي يذلا

 باغت ىننم لجر لاق لوالا
 رولا لثم دوسأ هب تءاح #1 ر-مظ نم دلو انوحر اذا

 * رعقلا ديعل يندالا دراب نم ©

 بابش نب قرا لافو
 اهرارئرفتسا ثيح عبلف ىبب ه نئلبف .تئمرعاما ابك ارا
 اهرابواهتعراط ضرأ مق قالب« « مكناك اونوكناال انيلا اونله

 اهرادمو |لاع وأ اهم 5 » اهوجي متيقلمثأ ىتلا ضرأو

 قل أ لاقو مولبج يف لوءولا ةرثكب ءالؤه حدمو ميضدأ ىف رابولا ةرثكب ءالؤه اغبف

 ردفقلا غاطك بايثلا سلد نب مكلابأ ال ىنهتشل له

 رعشلا صنئان ةءورملا مز ه-تءايغ 3 ىلع لعج

 يولاك ريب دتنلا زحامعلو 2 ةل_-ظاح ءادومس ةيابزإ

 رءاشلا لوق كلذلو ربولا نثب لثملا برنو

 ايالم هبسحم ربولا يذوب * ارقملا ةبيس يهو ىلطت
 3 رعاشلا لوف كلذ نف بارعالا هب حزات امو هلوق وه رولا تاو
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 هرقل ديغأابلا ل دنا 0 ١ ةعالت وح . نايرقلا دسأتسع

 ةمرلا وذ لاقو

 هبغابف ريجملاحفانم رضخمو ه هنول ريخإ ءابرملا لمج اذا

 هبلامص ع ذل هب هب ىلاع ة رفتوخأ 20 امن نيفكلابجسنو

 ًاضلأ ةمرلا وذ لاقو

 حمري نوجلا بدنجلاوأهب ىدولت © لش م ةمم نود 7 ةرحاهو

 متربو هسأر يولي ردملا نم « هباصأ امم ءايرملا لفج اذإ
 رخا لاقو

 نسل ا رقما مرعادب © أسمشتم امئابر> يدب ناك ظ

 1 رخآ لاقو ٠
 حئاش هيون زب تابرحوخأ » هناك ىت>ءايرملا حفل اظل ٠

 « اودشنأو ٠
 بابلج نم هسمشلام حاهأ © بابلم سومش موب ارحال دق
 بانذالاب هل يبارملا لاش « باطبطةاصح نم ماكالا ىرب

 سادرم نب سابعلا لاقو .
 اسلاج طشنأءابرللا هب لاخت « بسيس لك اه ولعي صلت ىلع ]

 رعاشلا لاو .

 اهرودص ومس ناهقشلاو بضلأ عم + ءىحالر حلا قروفصفلاو ت زروال 7

 ديز وبأ لاقو .
 ءايرطا هدوع يف ىفوأو ب 8 لا عم اهرك روفصعلا نكتساو

 ناكسابنادةشلا هحولاو هوءلأ س قم 2000 قوغست هلوتو ىبارز لا نادقشلاو

 دّقنأو نيشلا رسل فاقلا

 دبمتلا بهاراا ليثم ماقو 4 هفكب دم ءابرألا اذا اهي 020

 ةثءمود يف فار هناك راص ةرحش سأر يف المذ رابنلا فصتنا اذا ءايرحلا نا كفو

 ( قسد نازح 2 3
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 ىدتملا رافحهيلجر بما, « دام افقلا ضافن لكو

 دم مام عر ديو راو ه دهدملا "خوفو ضرالا ةمحشو

 دره مو ا ءاوش ه دب ' ةِفاب مرادف

 دندن ادام ىرس تيم ه درج الأ ءاطغلاو نيبحلا نم

 دب وأ دوغ هول“: ىتح *« دكلمم ارملا عوطقم لكو

 دد_نلابو دبجلاب نودف « دبج لامس راصنأو امم

 د.قملاوبح لثءاوب>و افحز

 هلوف امأو

 ' رصعلا هتقو ىفاوب يىتح « سءاش|,ظيقف اهؤابرح
 رهزلا هتضور يف لمع ه ام اهلا قلاب ليع

 ا اع امناو رغصإ مث اخرف ناك ام ربغأ ةاظعلا نم مظعأ ةببود ءايرحلاو لاق

 مث عقترا ضرالا تذمر ناف ليدج ىلا هربظب الدق سمشلاىنءن ةنوج تدبأ ادبأ

 || ال0 بردت يح نواح تب شمدزلا ادبأ هجو اقوم

 رضخمدق هداج تيأر سمشلا هيلع تيح | اكو بواصملانم تنأر ا6 هيد ًاحاس هارت

 لاقف كلذ ةمرلا وذ ءرك ذ دقو

 رفكي ال هنأ الإ لوملا ىلا « الئام سمشال ءابرحلا اهم لظب

 رتب ىحضلا رق قوافيتح 6 هتأر ىثملا لظلا لوح اذا
 ١ رضخأنسمشلاهلابقتساو حضلا نم « هك حارو ىلع الا رفصأ ادغ

 لكَ اَك تراد فيك ابعم رودب ال هنأ الا سمشلا هتماب- لبقتسي ًاضيأ لجلا اذكو
 رف ولينلاو ليلاب مضنيو راهب حتفتبو كلذ عنصي ىريملاو نامعلا قئاقشو ءابرطا
 52 سوكلا هل لاق يذلا كيمسلاو راهملاب ربظلو هلك ل يالا بيغي ءاملاب تبل ىذلا

 ْةَه اودحو الل لا هذه اوذاطصا ناف دبكلا امنومسي 9 00

 ناب | ةقارود ةئيظألا ركذ دنو دجو م ًاراهن اهوداطسا ناو ةرفاو اذ ةمحشلا

 لوغب ثيح نمسا ف



 د رعأ كير 1 لاين أ 0 ا

 تللق رشمأ ل نا هل ليقف ةنيدللا لخد نيح ريشمنلا ىف درولا نب ةورع لاف دنو

 لاقف

 غوزمل ينلا ريملا قامت ٠ ىدرلا ةفيخ نم ترشع نما يرمعل ٠

 نجت عب هنال ايش لعج نا ايس الو بيط هلو هب عفتذب ريوو داج تاراللو

 لك أبو داجلاب عافتنالاو بالكلا ريبدُتو اهريبدت نم نورب ام ملا ةدافتساو رظنلا ١

 : موق امأو ريطلا نم ئث ىف رومالا هذه عمتجم ام لقأ امو محلل ظ

 باارالا كوشم مهيدي امايق * مم "أر ىلاعملا سانلا ردّسا اذا

 هلوق امأو اهدولج عيبوبنارالا دوصالا مل بريكال مماب مه اجه
 رفظ الو بان هل سيل * ةدح وذ لمرلا ىف صئاغو

 ساهغلا ىمسي يذلا رئاطلا عنصي 5 لمرلا ف صوغن ةمسود الملا وهصناغلااذبف ٠

 ىف جعب. يتلا ءاكلأ او بئارخال اهيف دصق ىتلا هيديصق ىف ميحس نبا لاقو ءاملا ىف ٠

 ةمحش يهو لمرلا ةمحش ءاملا يف ةكسلا ةحابسهيف حعبسيو ءاملا ف صوغي اممو لمرلا
 اع نانيلا هيمشن ىف ةمرلا وذ لاقو ا ام هبشي ةنسح ءاضد ضرالا

 ربظلو .ارارص ين اقتثلا تانب # أننأ نم قلع لاثبأ سيع ارخ ضش

 نسحا ةرغصو ةرمحت ةطقنم ء ءاضب ة ِه اظملا نم ف ٍه ىونفلا ناماس وأ لاقو 3

 لاقو ةفرطم تناك اذا مملابو ميراسالاب نانبلا فا رطأ ًاضيأ هبشأو ضرالا باود

 شام
 منع نك ألا فارطأو رين * اند هو_جولاو كسم رشنلا :

 ةطوبش اهنأك عارذ املو جاردلاو جايبلا اهنانب ناكل وقب ةماعلا نم ةغالبلا بحاصو

 دهرسلا خارف لثم ًارباسع + دعألا ىعلا هللا ىلا رخكا
 دكن الانام“ ١ # دق رف اوفس دف رئاشع

 يدنبم لامرلا يف أر لكو * دجر> لكو ءابرخ لكو



 ةروص ىلع مع نم ناك اع ززالا بيضن ناو نيكل الابلو ا ل

  اهذخأ , نأ ىبا ىعالا ءاجاعرف نيملا ةحوتفم مانت اهنأ اهميجاعأ نمو بلعثلا بيضف

 هذه نواوش فرأ هذه برملا لوقو رعت العاب ةئم هع ابهجو ءاقلت نم

  كلذب لاثحت ىتلا باودلا نم 'يثل سبل يذلا ريبوتلا ايفو نوركذب الو باقع
 . اهراث [بالكلا فرعت اليك مئاوقلا رخؤ« ىلع ءطولا وهو ةدينصم وأ تناك ةدئاص
 تمف اذاو ةنيالاضرالا ىف كلذ لمفتامناو سهاملالا بالكلا نه كلذ فرعي سيلو
 امئاو ةبالصلاو ةنوزملا ىلا تفرحنا كردت نأ تفاخ ناو برهلا يف عرست مل كلذ

 نيديلا رق فصوب امم شءولا نم 'ىثأ سيلو بالكلا ود لبق ريب والا لمعتست

 يف برعلا تناكو طقف عاركلا رصقن فصوب سرفلاو ةعرسا نم برالل ام

 تناكو رحس الو سفن الو نيع هبصن مل بنرأ بءك هياع قاع نه لوقت ةياهاجلا
 كلذ ىف لاق دنو ضيحلا ناكمل اهاباطم نم تسيلو اممم برم نما نال ةيفاو هيلع

 سدقتلا و صا

 |[ هنقدع ةناظ أ ةه وب قيس ال دنع

 يدا ىندتب مسع هب © هغاسرا ليد ةعسص

 ابطعي نأ ةينملا راذح « اهبمك هدب هي لمجيل
 ' لبرو ثريثا دق يأ ةددشم ريغو ةودشم هليع تعسر ىتح 3 تبدا

 ءابو نمو !ملهأ نج نم فاخ ةبرق مهدحأ لخد اذا ناكو ةعسرم ة ةأرماو عم ع
 | اق داحما رشمإ 5 رشعيف ةءرفلا باب ىلع فن نأ الا فوكللا دشأ ةرضاحلا
 : مهلئاق لاق كلذلو بنرأب مك هءاع قاعلو

 ْ ” برأ سك الو يني عدعد الو ه 1 بنج ىف ريشمتلا عفنب الو

 ةرداحلا لاق دقو راثملا دنع امولوق |وناك ةلك عدعد هلوفو لالا نم ةعطقلا ةمركلا

 ' عدعدب راثعلا نم م جرح © ةيطم لح 00

 نم ةأرما تلافو

 يو اهمال اهلوق الو 0 أهم ةدلاول 5
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 بد مهلا انضغنلا ناح ل وقف ا رعم سراوفةلاهحةمئاذاو

 بدحأ فيظو ابص:ش اقوس «* هقوسنن هنرب دنس اذا اما

 اهمنامح ناك ةرعاحو هبنم ٠ كيو ابنع ل اناكمتط شك

 ! ن نمر أأ دع لافو 0

 بؤذالا ةفيخ اتضيغ ن « ا رأ امها ناك

 رثالا دشنأو

 رهدلاولت ةللثا يئرأو « رمعلا لب وطلا نذالا فصعأب
 نم ايش نا اومعز ىح هزمت لوط لع قيلذ ناسأألا نذأ نا ؟ ذب نم تممس دق

 لاقق هل ناك يدعس مالغ هيلا ىدمف هقنع برضتل هومدق ىلامت هللا مهنعل ةئدانزلا
 كب ولت م أف لاق ىلب لاقهرمع لاط هنذأ تلاط نم نا ىالوما كفوا نعل

 اعدت الو انج اوي 00 مرتالا لاقام فرعأ ال انأو هوك رن نا تلق اما لاق

 سعادشلا لاق ينرالار مت لوط نع رب
 صاف نذل جالا ىتدل * رزاح ٍ ع ىف هس 3

 ربط قراء انا 0 3 بارأ لازال ذا

 رفاع نانأ وأ رامح ىلا

 1 اروردو انبل لفا فرالا مسج لثم يف شحولا نم ' يد : سبا هنأ نوهتزيو لاق

 لوش ثيح ةئيث نورمع كالذ ىف لاق نم ل اا اهردب برغي كالذلو اهمم .

 2مل حاقللا رد ص #« اف ذا نارالا مطلب 8

 ردف ةرارت ىلع افوكع ىل * ابل نث. ءلا ا تاو

 رس ءارو .لضرع عابط « مخضاالا مرولاكلاجرلا تي ارو

 ركب تاارالا نءورج مد # كريسسخو رم راح ظ

 كلذ نأ فرىعو لابألاىف لقوتلاو ءادعصلا هيلع فم كلذلف نديلا ريصق برالاا

 لكب نوح« كلذلو هايا بالكلا قاهرا دنع كلذ ىلا هل يح ضما ف رصف هياء لم
 ْن* تارالا يفو ا,ةحلب نأ ردوا ناك كلذ 5 ناك اذا هبال ندبلا ريصق ب 1
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 بارالا عارك هعبشيو اركس « ينئئيف بابذلاىوربام هيورب

 8 رش ةفوصوملا ىه بنرالا نال تاعاركلا ميمحنيبب نم بنرالا عارك رك ذاماو

 "احل كلذ لمج امناو اهرساب فيلا دارأ اماو طق عاركلا هرب لو ديلا رئصو عارذلا

 '. ريبوتلاو طقف عارذلا رعق فصوب سرفلاو“ ىلاعآ هللا ءاش نا ةورك اذ نحت ببسب

 قانعؤ با ىل.كاكداصن نأ فاخو د ءصلأ 0ع اذا عاب لا رائص نم لات ل ف

 اا اديس درصت ريخملا باكلا وحن ةباد يهو ةفتلا ال لاَغ ىتلا ىه ضرالا

 ةفتلا نم ينغأ تنال ملا: أ ىفو بلكلا نم اديص نسحأ وهو هرقمف ناسنالا بناو
 الاخ عب عبس ةفنئاو مثابلا عيججنم ةيشالاو باودلا هلك أت ىذلا نبتلا وهو ةفرلا نم

 ا ناطببالا ضرالا ىلع أطن الف ابن ارب مضت نأ ديروتلاو م حلالا الا لك أيال

 آيقلو كقذ لشالبضننو هنأع.ز ىلع طا ارضعبو عباصأو نئارب رثأ ابل ىربال

 ابا ىرتال ثيح لهسلا نع تمفتراو ةبال..ملاو ةنوزهلا ىف تذخأ اذاف لبسلا يف
 دبع دنعو انالافإ رثالا تفاظأ يريمْلا لاقو افلظ هفاظنت رثالا تفلظ اولاق راثا

 هتفذح لاو بنرأ ةخفنك الا ةرخ آلا يف ايلدلا ام رباج نب ةصينق نع ريمت نب كلل

 تناكل ةجاجد ةبضلا هللاو تناكول ىلك.لا هيجولا وبأ لاقو بنرالا فذ اك اصعلا
 ابموحش باقننالو اهموأل لحتستال جاردلاو بنرالا نأ ىلا بهذ ةجارد فرالا
 نو«زب موف بضل محلب ممنم نورجعلا لوام ىلا بهذو محلا ةرثكب ايامس اعاو

 دشناو ناباشت» نيوعطلا نا

 قوااب عسي بضلا تكرتامل .ه دابك الباشكلا تقذولتنأو

 ظ ميلا مكل انأ امنا م اشلا لهال جاجملا لاق كلذلو مياظلا ضيبل ضرعي بذلاو لآق

 ن* ا,يمحتو رطملا ن« اهنكبو رجملا ابنع دعابو زذقلا اهنع ين هخارف نع حارلا

 ءاذملاو ةدعلا مو ءادرلاو ةبلا مثثأ ماشلا لهأ اي بائذلا نم اهسرحتو بابضلا

 « بنارالا ىلا لوفلا مجر مث ف

 ىذثعالا لوف فنرالا هبشي امم ليخلا ىف اف

 .بذشم لبخالا قونامس عذج ٠ هناكف هتابقتسسا اذا اما



 لو ثيح ىناطلا قرا لوف هدف

 موس ةساعم لبا هل ه ثع ناكم تماع دف يناو

 مي 0 يفلاو تودأف « بزءناريجلاو فايضالا نع

 ميرك شرف هناك رغأ * فرط ناكم تلاع دق ىناو

 ميظملاف لاو فيضلا يوربو « اهمف 1 ماي مث هل

 هلوق امأو

 * ربو هده سإ قلرخو ©
 هنكلو باارالا ىثنأ ىهو ةشركملا دافس ىمنشي ربولا نا نوميزب بارعالا ناف
 ززللا وه ركذلاو ةدركعلا ىمسن ىثنالاو هيلع بنو |هدلو ىلع ردق اذاف اهنع زجل

 رعاشلا لاق امهدلو قئرألاو

 ق:ّث لفاسأ ىلا نادححج ىف ه م-متمدان ةباصع هلالا يبق

 قرعم ديدحلا ركذ بر # مهباسحا وص سعو قانعلااو ذأ

 قءاءتم فحازب نيئيشتم « مكتدج وذ مك ةافص تع رئدقلو

 قرب دوك اعرض ءاعرخ 6 ا رف مكان تزرع دقلو

 قر خللا داؤذ ىلع باقملا ضبق * ةضبق ةاس باش تضبق دقلو

 قلمم حانجلا عضل سم ركو يف * ه.:لك اف محلا تدحتاا م ض

 يبارعا فصوو“همأعط هيلا مدق دو لاقام مشج لاق نا دمع بيبح وأ ابلاق هنأأ ولا

 فصوو 42 اوهَمناو اذرح هدضع.ىف ناكو ازرخ هلع ىف لإ ىنارعا قاخ

 لاقق هرب ىلع قتسب هءارواخت
 زءزح الالعو ازورحولف « ةمحدرولاذا درو بأ 1 ١

 زفتحا اذا هدلج تح ناك « زحتحا اذاىناني ال الاحم امو

 « ززخ وأ نيذرج وضع لك ىف « 8

 رعاشلا لاق ىلاءت هللا ءاش نا انرضح ام ينرالا ىف ل ةاس

 بدنألا حانج هن زاون اخض *« اديس اهيف نا ةيادغ تو



 قيرفلا عمشجا اذا ثافحو ؟ انيفتلا اذا ءاقثلا يف يرابح

 ىبارعا لاقو

 ظ ميثا وهو ريكلا خش خفنيو « هصخش لواطي ثافحت تساو

 4  يلوألا ناكو ىلوملا هيلع ىبراف مالك ىلاوملا نم لجرو برعلا نم لجر نيب مفوو

 : و هناو يبرع ىلوملا كلذ نأ ىبرعلا كلذ كشي لذ بارعالاو برعلا نم هباشم

  ةودغ هيلع ركبف ىلوم هنا ىلع هلزكم ىلا راصو هقراف ادذ هماكب لف هنع لزذلاف هّئريشع

 ْ هل ةلك ىف ينرملا لاق كلذ دنمف رذتعاو لذ هل هئاساح نالذخ ىأر الف

 افشكن يح صاخشالل ضقن الو « هنولب ىتدح ثافحلا امردأ إو

 دج 0 نكسلا نب ردسم دنع نبرحبلا ف تناكو ةصقلا هذه تكردأ دنو

 ش مخض 00 ايو حش هل تانحلا نال خفت وذ ثافأاو ثملاو هلوق وبف

 ماسالا ةياغ عدن ناملس ىلوم ةنوجيد وأ هيو هل رعإ ال نم لوبي وبف رظنلا

 هلو ىبارعأ هلتق دقو هدجون ةكم قيرط يف وهو ائافح يأرف ةمارصلاو ةعا>شلاو

 .هلاو نابعثلا نمو ىنفالا نم ثبخأ هنأ الا كشي لف دعوتيو خفني فيك ةنوجيد وأ

 1 : 9 نام ف 7 ١ 2 و دسالا لت هل | ىفقيس هلت هنأ يعداو هن 3 اذا

 ظ 0 0 ثمصتم هاو ةحلا» هذه ع ىلإ كلذو هنع ب ميرحو

 ٍط هيلا يتازرذ ةرازإلا مخ لامج لك هنع بزملا ىف نيمو لبالا اهنم ثبرهو

 ءاسأ اول تناك اهنا نا ناكو رفظلا هللا بهو ىتح ا مغوارف لاطنالا

 اوف نوملعت اك راوسأ انأو هبا تيعسف ةواغ باق ىلع ربغ ترصنو ةاصح اهفاام

 هبجو يف نورظن موقلاو هوبا ورفظلا هيلع هللا قزر يتح هتمز1 قاح تاطخأ ام

 ءل كدي نم اذهم مرا 0< لكي عادي ار اتايجا عسب ياها رعأ
 ربكف ةءارجلاو ةءاحشلا نم هيعدن تنك ام كل يقيدصل نعلو كلعم هنملو هللا

 و همْؤل ىف ثعلاب لجرلا نوهبشإ نيحهب اوجه اممو ' دسالا لاق هومسو هيلع
 ب 4



 رغتبم هل اوم 1 حئاسو د رئاط هلاخ حسو

 نأ ةءءيط ف لمج دنو هيلع ناني هءغيف محللا هيف بشي نانمالا نمنع الاف

 ظلوا رنيم رئاط هبا لاَ هئمعل هقرعل 0 ؛ىحشلو طشلا ىلا كللذ 0

 كلذ عيمج جرخت ةسل يتح هراقثع هرقل 3 ” هيل نيب طقسإ يت> ريطلا نيب نم 'ىب

 ىنأي ريذصلا رئاطلاف اهيفرتو حاملا نع اففحت نوكبو اشاَمَمَو هلءاذشل ف :

 متاسو هلوق مآ هنم كلذ هتف رعأ هل ضرعتي حا اسهلاو منطلا كلذ سمتلي ا, كلأنه ام ١

 نوري مهو اذه سفت» نمل هثرلا نوكس: نو را الهلع ككل ل

 اذ هش ع نم نوربام نولعيو هنم فنالا ناكم ىف دفانلا قراخاو كل.سلا يرخام ٠

 ندبلا ميج سفن هنكلو نبرخدلان م جرا سأل سيل كلذ ناءانأ نمد 1

 هلوقاماوإ 3

 ريو هدفسل قلرخو خفف وذ ثافأاو ثملاو

 هفرعإ ل ن مو باونو خفو ديدش ديعو هأو هي ةيحن تسيلو ةحلا هبشت ةءاد ثافحلا ناف

 هْلَدَش تامجلاو ريك الو ليلش رغب ال وهو نيباعثلاو ىعافالل هئم ةبيه دشأ هل ناك.

 دشنأو
 د وسألا هيلع يغقف هيضءدق * مهمافحأا وَ دقو نوشي اش ُْآ

 زجارلا لاق ندب الو ةوق الو رطخ هل سيلو 'يث لك ضرق ةبود كثقلأو
 كعلم نم ثحن امو * ثح ىأ نادرو ىثح :

 ' ثلا باها لثم هياهإ

 ميرحلا حيتجاو لهالا ححاطف # لحأ هيلا تاكو دق ثعو

 ميصقلا رك ذ اذا كبص الو « يحويففرطهب يهالامو

 ميدالا س ام ثعلا ضرَشن دقذ < 2 ىلا ناف

 (د نازبح ٠)
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 حارجلا وبأ دشنأو

 1 مخر قيش نرقيش ناك * ىعو لدلا عامس نم ائيدح

 "' دعنأو قوقملا قلبالا نم نعأ لاقيو اهتيقت قل عدفضلا قن لاقي كرتشب قيقنلاو
 لاملا يلاعأ راتخم م خرلا نأ كلذو يؤر اميرف قونالا ضي امأف نونالا ضم نم

 ءاقلبلا قوقمملا امأو نر نوكي.الف قابالا امأو ةيشحولا عضاوللاو رخصلا عودصو

 ظ : .لاقو لثم وبف

 ب ولمس يبسقلا ضامخم مد الا نم « اناكر ماما ترص نا كانركذ

 بيضخ فنرحارو اهنئاوب « اه شيرلا ضفنت هيلع تلدن

 بوحلو اهب راد دوطلا نم * ابخارف نود ءاعقص ةيرادخ

 بييعأ مالظلا حاج ةمعط# © بصل وبأ مو يملا صناقلا نا

 بيطخ نيتصنلا قوف مأق 6 #« ةراف نودام ريطلا دمإ تحبصأف

 > مذاخ ىبأ نب رشب لاقو
 بابك ىذ قلاوز قاز ىلع « قرشبوأ ةيحب عدص اف
 باشالا فارطأك اهلاغعا ه ابنع ءارعشلا ةوقللا لؤت

 ١ اغبأ رش لانو

 ضوبف خانجلا ءاغنف رسنلا مم © هب تقلح ام دعب جل كرادن
 ضيف لازن ال يعمت كامثو « همام كنذ ءاعنلا لمح ناف

 سشضورفنيملاصلا يف ىدنلا ىدب أو اموركشي دب ىون ىف كل نكن

 ةئيطحلا لاق رخآلا تييبا اذهب هيبش ىلعو

 سانلاو هللا نيب فرملا يهذبال * هيزاوج م ريخلا لعشب نم

 ١ , سوثرعلا نب ليقع لاقؤ

 ٠ اخنوهذ ناح نيك اسفن كلايف ه ةلاسر يدؤي ساطرقل بيبض

 | ا ناعألا سلم و رك دمرت عينك تلو



 5 . لفكني ماظما رس يسبب رئاط ٠ يبجي ينحاميج نهدرط ارو ادحاو رخل

 لوقي ةمصلا نب دير

 هبناحتال اهركو يف ضهأت ال ه ةوقل ءاختف قوف ىبرتو ىنأك
 دثنأو رسنلا ىف انرك ذ يذلاب هيبش ديصلا م ن , ابم.مش دنع تالا قراني
 نييسقلا ضعءبل يق نب دوعسم اص

 أماقع بدي ام رفق ءافجوب * تحيصًافديز سأيلادعبريطلا ىرق

 اهيا قشدقءانجولا سمرعلاالو « هفيسب ديز لدذلا طخ امو

 اهياذج لابخلا نارقأ مطقي * ةيئدش اهنا البم لبق ناو
 لاقو رسنلا ىرتفن ام ةنطبلا نم ناريطلا ذنع لقثلا نم باقملا قر نا

 ظ هلاق ناك نا سيقلا و
 برذلا ةرفقلاب ال حال ءاتف © تامتحاو ءاملا ضاف نيح اهنأك
 بيجانس هنم ابعقوم نودو * ةبنرصقوفنمهصخشت رضنأف

 بروصن حوالا يوه نم اهم * ةرساك ولا ىف هوحن تابفأف
 بوبصمنيقشالا ىلعءاقشلازأ « ممأ نم بسن“ لو هيلع تبيض .

 بيركنو اهنم مدو اهناخ ذا * ةلقثم يهو اهارع تبن ولدلاك
 بواطم ضرالا يف يذلا اذبكالو+ ةبلاط وللا ءاوه ىف ىذلاك ال

 بييعترارصالا ع داهنتجا فام « بحي |يهان أ سم حيرلاو زيلاك

 بوقعم فدلاو اهتح نمل سناف © اهلا ةتلانف هتكردأف

 بيب اشلا رخصلا ىلعهنمو ا مم © ترتفام دعب اهم رخصلاب ذولي

 بررتث نيفدشلابو ناسالابو * هرفعث ض رالا نع تئاغتسا 9 ٍز

 بوتكم وهو الازرحت الو » ةلمنأ سبق ايانلا هنأطخأ اف

 بوبغ ليللا نا ليللا تقريو * اهفارب اهم رجحنم لظإ
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 ظ

 مخرلاو نابقما انيعأ عت ف ةلزئم لك ىف اهاذالفأ ذب
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 لمحل امناولا ىلع للك ه هفذرا م اًقرو القع

 لجأ صاونم نمناكو ٠ اهرز ام ىلع فاعرلا مدك

 ةدبع نب ةمقلع لاقو سلع نب بيسملل اندنع رعشلا اذهو

 موكعم تاي ديزبلاب مباكو © اولءتحاف يملا لامج ءامالا در

 مومدمفاوجأالامد نءهنأك « هعبتب ريطلا لظي اقرو القع
 « ىلذملا لقو)

 فرشلاب ةريصب ءادرلا تحن « ةيشحو ىحاصو تودع دفلو
 فيصخلاك اهفنأ ةنور ءادوس © ةزيزع شارف ىلا تينأ ىتح

 0 و ةاطاانخ فرشأ نم حرا ديرب فرشلاب ةريصن هلونو اباقع ىنمل

 اذهم هيبش

 رساحلاب ةريصن حامرلا نا اوثبتف هذه كش اذاف

000 
 ايولط ةناح نابقعلا ترم © ير تنمضتودغ ذا ىنأك

 ابيلص تعججام ماظعل ىرت « قب ' سأر ىف ضهأن ةمرك

 « يوننلا ليفط لاقو »
 اونطمنأص أ ثادخا اوونام اذا ٠ هلاجر فيرشلا نابقمك تس

 ديرد لاقو اولبما ىأ

 هبحاص نايذا ناب دق "يما لكو « يبحاص نابذا ءاطشلاب تالعت

 هبناحيال اهركو يف ضهان امل « ةوفل ءا+ف قوف ىبرتو يناك
 هك اوك روفت ام اليل بئارت « اهشير ىلطلا ضفني هيلع تنابف
 هبك انمصخأ نع يرسح ضفنت ٠ ترفسأو ابنع 0
 ةيراك نالغم تولاو ةرخ ىلا « هل توبف ةزح نم ابلمث تأ

 ! هبئارتو هفنأ ىدب باقلابو 8 هرحسسل ا

 مدل هو باقسلا وم نار يأ هلى: سب أ قالا باع م



 م ليج لوط
 قسو نيندقملا رممو لب # هب تفذق لئان نم بئاصامو

 قينريعازلا لصنك لصنو * رئاظن مح رسنلا يفاوخ يف هل

 قينمف اهدوع اماو ينثف ه اهماطخ اما ءاروز ةعب ىلع

 قورخ نم ربظن م ذفاون « ينتيمرموب كنمرتق كاش
 قيدصتنأو اها نشك #4 ان رك نيثأي رعد يف

 « هلوف امأو »

 . يملا مجرلا يف ابمربأ « ةرمأ ىذب عبضلا لاسإ :

 عطتسي مل المو ةفيملا ىلغ طقس اذاف مهن بيغر ةرش مظع ليف ريط رسنلا نال

 لازب الف كلذ ىف طقسرو ًارارص هطقسم لوح رودب 9 تابثو ل ىتح ناريطلا

 التو نطل دنو هفداص نم *لكف برا هتحن لخدب ىت>ءاوهلا ىف ةقبط ةقيطةنشا مفدي

 عم وهو سانلا نم فيعضلا هداطصا اعر ىتح رجح ءاش ناو ابصعن أش نا هل رض

 نا ريطلا نع هزيتسل هتقرعم عم هسباع شالو عيضلا ةسازف ىف ا

 ابوه ىوهم باقعلا توه لاقو كلذ يلع هأرج ىذلا وهرمعلا لوطب هتفث نا مو

 ءاوهالاو ءاوها هل توهأ ليف هتغارأ اذاف هغرت ملام هريمغ وأ ديص لع تضل ١

 ىف رئاطلا مود لاّقو اذكهو اذكه ديصلا بهذي نا ةغارالاو ديلاب لوانتلا ان

 سدنملاب هرسن لاشو هيحانج كرمالو ءامسلا ىفراد اذا اعودت مودب وهو ء ءايسلا .

 جاجملا لاقو جاجدلا رافظأك رافظأ هل ماو بلخم يذب ّ

 رسل وأ اهم سؤرلا ىز افك « رفظ ىوهأ اذاب بيلالكلاى اش ١

 سيلو حالسلا مبدع مبثل عبس وهو همظعو هلدب ةوقب ىوق امنا حالس هل و
 ةسفنطلا ىلعو لحرلا دوم ىلع ضقتنن ريطلا قاتع نا لامتو ابفاتعو ريطلا رازعأ

 كلذ فيك يردأالو رصبلا ةدحب اموفصي كلذ عم مهو 1 ربط

 ةلس نب ناليغ لآق

 : لحسلا هبوتم ناك غير ٠ ابمفريو مم



 مس سس جبل سلا

 ريظأ موجنلا ينامم نمل بكوك «ونم لع داسآ ننذ

 26 ؛ روسن نيذالاذ وجر موقلادب « امك باب لك ىعرتأ نوممو

 4 ريثز ريرسبلا داوعأ قوف هل « هف رط باقلا جر ختسي نطن ىلا

 تلاقف اليتف ليذه نم ةأرما تركذو
 بوالملا نهماع ىراذعلا ىشم 3 ةيهال ىهو هيلاروسنلا ىثم

 لاقف ىبالكلا ةرارز نب ريزعلا دبع ءارعشلا ضع حدمو رعذب نا ةنمآ ىه لوقت

 حوبسصو رضأم ءامسوج ه هنتي لح يذلا ينالكلادنعو

 00الاو بيلا وسل « اهمنوتم ناك رمح ةروسكمو
 ةدام نبا لاقو ةينثم دئاسو ىنمإ ةروسكم

 ه  ريذ هنأك بزأ اذيش » هرصعوبابكلادمبنم تعجرو
 روسنلا عنم ذا نادم « ملا تبانم نمنءالف ةفرط لاقو
 روسنلا الوح فيجلاك نكن الو فيلا هلوح رسنلاك نكو ةنمدو ةلياكب اك يفو

 ظ يخبل ناك امنا لاف باتكلا نابتف نم نيفاكتملا ضمن عفقملانب| ةجج رت ىلع ضرتعاف

 ظ هنظاو ةلك الاأ فيطت ةربغاك نكن الو فحتلاب فنح سرضلاك نك لوش نا

 ظ . عاشرالا ةدشب رسنلا نصوبو بت ضارتعالا نم اذهو سرضلالاقذ سورضلا

 ظ : ديز نب يدع لاقو ةمحرلا يهو نونالاب هوقملا ىت>

 | قوت الاوامودرسنلاب ما * اهارذ لاشال ءاياع قوذ

 ظ 2 كَ « كلذ ىف اودشنأو »
 ّ رذحلاو ءاروعلاو شيطلاو « مهسلا ىف ةءاندلا لهأ

 رسذنلاو قورعلا عم ملف © اولثس ناو اولأسام نوندب

 بابا نب ريم لتق يف ىبلغتلا رشل نب ديز لاقو
 س# ريفخ ريغنالو ريف « ىرضم ايمضوأ نزوهال

  روصنم ىت ىلع تحلاو ٠ انحط نزاوه بلغت تنحط

 روزجلوح روسنلا نالحح نإ ريم لوح ةامخلا يدر مول
 ةعوي اطل بونت 1 1 ١ تيضل

 6. مو احا قرف ده 4 :

 : هيا ا د : 7 رم دوما ووو :ء
 لكل 0 "ا 1



 ةلهف ل

 ةنبانلا لاق دبل يف اولاق كلذ ترثك أو روسنلا
 دبل ىلع ىنخأ يذلا اهيلع ينخأ « اولمتحا|ملهأ يسمأو ءالخ تحضأ

 ديبل لاقو ةمالسلاٍ لوط ىف الثم هبرضف

 لمهملاو هفيس مثاق نيب نم * هليخ داوس حبص يأر ال

 لفش مل اهاف أحبص باصاق هزاذح ق>مو.أحبص نحبص

 لكاكلادخ نيبو بارثلا نيب ٠ همحن ىضأو افصقنم فتلاف
 ىةنم ريغ ناكونامزلا ببر * هءرج كرداف دبل ىرج دفلو

 لزءالا ريقفلا ماوقلا علو * ترءطنروسنلا دبل ىأرام

 ىلئأي مل نأ ناهتل ىأر دقلو * هعفأ وجرب ناهتل هنحت نم

 رسنلا ركذ ىف ىجر زملا وهو نيثدحلاضعبنسحأ دقق كلذ ىفلئاوالاتنسحأناو ٠

 اجر نب ملسم نبذاعم رم لوط رك ذ ثيح بارغلان دب ةعصو دبلبو هب لثلا برضو

 هلوق وهو روس نب عاقمقلا ىلوم ٠
 ديالا هرمت لوط نمجضدق * لجر لسم نبذاعم نا ْ

 ددج هرمع باوثأو رهدلا هسضتخاو نامزلا سأر باش دق

 دبلاب ةأحلا بوث 0-3 5 و شعل 8 نامل رسل أي

 دبولا كناك اهف تن تنأو © تبرخ مدآ راد تحبصأ دف

 دمرلاو عادصلاز وكي فيك * تلحح اذا امابرغ لاش

 رعاشلا لاق روسنلاب هبشإ هياع سك ارث انو ماعلا هبي ميلا نم باسل ىلا 0

 عيد بوصب نأرسمأ لك هل ٠ ىذلا اوي هوالستنين 5
 عودصهأطش ىف ممل ربو * أاهدوع لجلا ْدِشَأ داليلابف

 عونو روسنلا نريلع لابج * اهاك طاشنلا بغ رصتنع

 عيرت نينعاظلاب ىونلا ”لعو * اهناواعزج يجلا لحي نأ ىسع ا
 عولضو اشح ىنم اهنمضل * ةدحتسم ةرفز ماع لك ىفأ : 0

 لاقف روس كولملا ضعب باب ىلع اخوبش ىلواسلا ريجعلا هبشو ٠
 تي

7 
2 
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 ةندانلا لاق دقو
 بفئاشأ ريغ ناسغ نم لئابق » تدغ دق ليفذا رصنلاب هل تقنو

 بذاك ريغ مه موف كئلوأ ه سماع نبورممو انيد همم ونب

 بئاصعإ يد_تم ريط بئاصع » مبنوف قلح شيملاب اوزفام اذا
 بلاغ لوأ نامجلا ىتنلا ام اذا « هل_ببف نأ نقيأ دف حناوج

 باذلا باديف خويشلا سواج « اهنويع رزخ موقلا فاخ نهار
 عابتا ىف كالذك ريطلا عابسو بنارملا باي ىف خوي_لا سولج ىورب ىممصالاو
 أنو ضيبملا ىف وأ رسملاو اياذرلا ىفو ىل.-:قلا ىف عمطلا نم كلذ يرأ انأو رك اسعلا

 ْ ةغانلا لاق دقو حرج

 عئادو قيرطلاب اباذر نل © امويعاصوخ ميرا ىرابت امامس

 « رعاشلا لاقو 9
 لحطأ ةباعسلا يداب ةرفق وخأ * اهنينج نع السلا قيحامه قشن

 « بلذ ةفص ىف رون نب ديمح لاقو »
 مئاصوه يذلا نرظنب ريطلا نم © ةيايغ ترأراموب اديام اذا

 سبل ةميهم ىلع وأ هنم فعضأ عبس ىلع عقب فوس عئاج وهو ىهسب ةلامغال هيال

 لسم وهو نيثدحلا ضعل بنطأ يت> بابلا اذه ىف ءازمشلا رثك أ دقو عنام هنود

 لاقف ديزي نب ديلولا نا

 لبذلا انقلا نعت ماحلا لمجنو « هينيثك املا سوفنف 0 ٠

 لخترم لكح يف هنمبت» نيف * اهب نقثو تاداع ريطلا دوع دق

 لاق هنافةفبانلا الاهنع بغرب الوف لاقولوقلا اذهىف فرس أ مبنم ادحأ ملأ الو
 بلاغلوا ناعما قتلاام اذا « هلببق نأ نمتأ دف حئاوج

 ظ ميكر نم طقسامالا عونا عاما ىف عابسلاو ريطلا دنع سيلو هتبثث الاذهو
 دتصقت نا امافارارص وأ ةيم عوبجبا كلن نم اوأر دق اوناك ذا لتقلا عقوتو مهناودو
 ' رك ذ ىف ءارعشلا رثك أ دنو دحأ هلقب ملم اذبف نوعا دجأ ىلا نيقبلاو لمالاب

 يفد ىملاب

1 

3 

3 
 ا

0 



 فرطأ ناو وهو 4-1 ىلا 0 هعبع وم وم كر دل هتيصممنْن ل ١

 هنالوجو هب لكو ىذلا هعضوم كرت ىف هبنذ ناف هنم هلبقو ربللا كلذب نابلس
 ةيصملاو اناسحإ قباسلا هبنذ لمح امم كلذ نوكي الو هلاح ىلع نادابلا ىف
 اما لاقف هنع كلذ ىكخ لاق لمفأ ىناف لاق قافنلاب هيلع دبشنال ملف ةعاط باقنن ال
 ينبأبل وأ هنحتذال وأ" اديدش اباذع هنبذعال لاق ناك دنو نابلس ىلع مس ناك دقق وه

 ناف هحمذب لو هبذعي مف ب ةح يلدأ دل بأ فاو نمل كذب هانأ الف نيبم ناطلسن

 نيكوةيس 410 مو هيف لسرب جوع فيكف هلاح ىلع هبنذ ناك

 الا ىللاعت هللا ملوي نأ زوجيالو ملأت ال مايلاو لافطالا نأ مم زب ركبو هيلع اذه قب
 هلجخمب لاق ءيس. هنأ لي ءيسلا نأ ىلم لدتست "يش يأب ركبل رشب لاقق نيئيسلا
 ىلع لدب اذهو لتقلا فوخ نم ترف تعءسل يتم برقملا ناف لاق هتبوتب هراذتعاوا

 نكي ل اذا ةرفاك نوكن نأ ب رقعلل ىنبنيف رفاك صاع 'ىث : لك نامعزت تن أوةيناج امأ
 هلوف امأو نامل يف رذع :

 رفأاو ثيللا يتالن اذا * بجاع بجع هيف ريبلاو ُ
 هلوت امأو دسالا رببلا ناعأ ايلا اذاف هبلاطب رفلاو دسالل ملاسم رببلا نال

 ركو هلسيل رئاطو « ةدرج وذ فرشأ رئاطو
 بعز نم ذرغثم وهو ارهاظ اعح اهناذ ال نال سا اهأخا ريمطلا نم فرشالا ْن ناف

 طقسالهنأن و رحبلا هنعربخ رئاظ وهو ركو هل سبل يذلا رئاطلاو دلب وهو شار و

 ناو تومي ىتح ًادبأ ءاومللا ىف ريطيو هيلع ىلعغيو بار نم ًايحدا هضيبل لعج امئرد١
 قاطااذاف هندم امتنا ددنع هدسفن نم ص قف هضودو ءاوحلا يف ادفاست ىارذإ

 هلوق امأو امبناداع يف هبوبأك ناك ناريطلا هخ
 رعنلا همبثت ركسعو ه لبودىلاىوأتل ءرثو 3

 عملا حرلا ىفايمبأ ف ةرس يعذب يشل اسف
 اف * رددنلا همبتث ركسعو 6 هلوق امأو لبودلل ةلاسم هو للامثلا ىلأ

 مخرلا هلغغو نابقعلا كلذ لعشب دقو ىلبالا تاوذ قافرلا عبتتو رك اسملا عبتت 7
 ١ بسد  ناوبخ - )0 0



 هلو امأو ابل ةيشيملاو

 رسغلا ابعت برقعو ْه لظن> يف مخل ةيبظو

 زب : هأرت_ذ لظنحلا تعر امير هنأ كلذو برهكلا اذه نم بيجاعأ يلا ىفو

 نم نم لبسإ هؤامو فصنلا كلذ غضمبف ةفصالا دل امنيتي لج تصي ىلع ضمإو

 اازملا ندع وبأ ىثربخو «همعظل ءالدتسالاو هل ذازإاتسالا هف ير 00 هنقدش

 يب رشي رحبلا هرب يظلا ةبك أطناب ىرأ تنك لاق زجارلا لثيمعلا يبأ لاخ
 | كاف عال ىو بالا سل فاما رفبلاو حاجالاو

 لاصخ رك ذنسو لظنحلا ةرارم للحتسيو رحبلا ة>وام بذعتسإ َناويح نم مسا

 لقلاو بضلا نأش رك ذن انساو ىلاعن هللإ ءاش نا ه هرأ ذ هيف عش ىذلا بابلا ىف ىظلا

 2 انا وام ذ دنا.ال ثورلاو لعجلاو

 50 رته بحي هيف دلخلاو ه امل ماما شيبلا ةرافو

 ضارغلا يفن وك :يهو ىمست اذكه نكلوة راف تسيلو ةرافلاهبشتةبود شيبلاةرافناف

 . يف طسفلا يفامو لبنسلا نورق.ك ةريثك مومس اهيفو ماضهالا تبانمو ضايرلاو

 امن اذهو يتلا شعبا نإ شبلاو اهم ةناو مودسلا ب باطنو ماضهالا كلت لاخت

 هلوف امأو تايحلا ىف لوقلا باب ىف ةياو ذفنقلا نأ ش أرك ذ دقو هنم بجعل

 نعأهركذ دقو نما اياطم نم ,هدنع اضيأ وهو 2 ةلبق هلام طوفذرضعو ©

 . اطيبلا ىو قارعلا بوجي 3 مايل ةلازغ انلخد هه

 , طوف ملا ةيملا رجحأ 6 28 ريصو ركب

 | ايفو أو ايتقنأ اهبصختو املك تايحلاو ة ةفيعبط ةريغض ةسود طوفرضعلا نال

 0 نما ةنسلا

 007 يواوف راظن نف اذرو' زدني ه ةيقاف نم طخ طوفرضع نمو
 1 اتناك ف 0 6 أمئاف * ركب 1 هدو « هلو 9



 - مصل

 : ىؤم 2
 ةيايذلاديصت ةلحنلاو ابلك أيف ةلحالا ديصي روبثزلاو ىوتسملا ىلطهصوأأ نوكي 'ي
 ( هلوق امأو اهلك أتْف ةضوعبلا ديصت ةنابذلاو ابلك أت

 رضنلاو لفونلاو لبتملاو + ايبحابر ثعرت ةبفلاو

 لفونلاو بارغلا لبسلاو ةدرقلا دلو حابرلاو غض رث ثععرت ةدرقلا انهاه ةفلالا

 ةيؤرا رمتعلا نب رشب ىندشنأو ةقلأ ىهف كلذ ريخو ءاسنلا نم ةيرح لكو رضنلار

 « قلالا نم ةفلأ تدجو ىت># ٠

 اذه نمهعضوم يف هدالوأ بضلا لك أو رخصلاو رجلا يف هنأشو لقملا ارك ذادلا
 مجنمهناكو بملاب جاجدلا رؤي يذلا كيدلا وهو نافرتملا ىف هلو كلذك و باتكل

 كلذ رك ذ ديمن انسلو هعضوم ىف دارحلا فام ًاضيأ انرك ذو بال رطسأ بحاص و
 ةلوق امآو رش عك يفر وأ ذم ناكنأ

 3 رقص هداطصل ثغلأو 7 : ٠

 «لتملا
 رعذلا هنود هارع دقو * هرذع أف حر هحالص !
 2 رلا نانسك هراقنمو ةدش هنم دخأ وهو رقصلا ندب نم ظعأ ثنبألا ندب لون

 'ىثلك كنهو رارعلاو رحشلا قامخنيهاشلاو رقصلا هل لج اعرو برذلاو لوطلا ب
 رقمشلا نا ملعي لاح ىلع هن الواو هيلع هل ةنيعم رهاافلا يفلاصخ هيف تعمتجا دق ل

 امل ةوق لضف هفكو هحالس ىف طعأ دق هنأو لع نمو ايماتمأَو ارد إ

 لاقدقو تناكام فاشل هيلع هاا تراض ىتح هن رم نق هع الو هل يزخ '

 ديعس نبو رمت كاملا دبع لتق ىف ناو م يب ى
 رقم ىلع نمتجا نيلللا م ثاني + هنواتش ذا ناو تنك |
 ظ هلوق امأو بينسلا نم الل
 رثبلاو ةبلكلاو لتيفلاو * الع اذا درقلاو بدلاو 2023

 ىهو انرك ذ ىتلا هذبف ميلعتلاب دادزيف ليو سيكيو ىحيو نقلي ىذلا ناويل
 . ةيكملا ىف نأ يرمعلو مْدلا رافص ىنمي رغبلا هلوفو باكلاو لبثلاو درقلاو



05550 

 اودشنأو رذحلا

 بذك الا نويلا مهرش كاذكو ه ةلاقم قودصلا وه قيدصلا ريخ

 باعثلا غورب م غار دعولاب « هزاجم دير هل تود اذاق

 ةنع ىلاعت هللا ىضر تبان نب ناسح لاقو

 ديازتلا موب فورعلا نعءاطب « دئاعألا هوجو تهاش دئاع ىن
 دصارملا ضعبب ايعأ بلم افق « هنامأب نيذا نبض ناكاف

 8 «دشنأو» ظ

 اقرزأ بلامالا بارقاك اجاجن « هليع قسيو اقذم هيرشيو
 : ساد نب كلام لاقو

 رتملا ةبمل نبدلطت ال ه رضلاب ىدعولا اذ اهسأاي
 رح كعل عيضأ 955 وأ هسه لتم نوكت نأف اخأ

 رق لامث موب يف ءارع « رفظأالا ةليخم هب تجاه

 رجم يذب سيل درصل * ىعذلا قثل امنم لوب

 ظ رزشإ امان امم ضفن * ربغلا ةورف ىلعأ ضمن
 ظ ا ريبملا هردلا نياك احن ة

 دك مس ! ناك ىرطقلا لاقو نئمظم ناكم هرض ثدشالا رك ذلا باقملا ةلمخلا

 | باقملاو ةليخغ ى نم تنأو ينرغصلا لاقف ريننداب هالوم هل لاقف راند سيرمفلا

 |( 13 جالس دشأ نمو اودع يا ناووعرد فصنب ىتالاو مهردب رك ذلا

 ا , ىهدأب رملات اقوا ىرابخلاح الس نم رثك و جزااو نتا هحالسو تواملاو ناغورلا
 م هنكمأف هبقل اذا كلذو ذفنقلا لئقم باط ىف ةببحي هلو باعثلا حالس نم نأ

 بجعلانمو' « هنطل قا سم ىلع ضبش كلذ دنمف طسبش هب كلذ لمف اذاف هيلعلاب هربظ

 خيربو هلك أف ذفنقلا بلعثاا ديصيو هلك أ ف باعثلا ديبصي بئذلا نا قازرالا ة مست يف

 ”ديصن ةبحلاو م ملام تايملا يف هعينص كلذكو ابلك أبن يالا ذفنفلا

 كب ريبازلا ارف سمتلب دارجلاو هلك أبن هارملا ديصب روغصملاو هلك اتفروفصملا
0 

| 
١ 

0 5 ٠ 
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 ةنقلل

 عال اهدإج يوم بلاعث * اهناك ناثملاب ىغن لدءو 8-6

 يس يبأ نب ريهز لوق هنبج يف اودشنأو
 اههاوج ةربغم ءاروز * ةياج مارت ال ةدلبو

 اهبلاعثةبهر نم حيصت *« اهب نيفزأع نحال عمسأ
 اهك انم مقف انه تاذ * ةرذ اذع اسمرع اهتفلك

 امدانج لقت ةرجاه « اذا رمملا رصحلا بقارت ٠

 « ةلظلا ركذب اولوه اذا مهنال باقلا ةدشب باعث فصو دق اريهز نأ ىدنُع ىذلاو

 17 فصو لآ رعاشلا نال عزشب داكال نك عزف الا اورك دي ناليغااو ةيشحول 1

 ماس ا كلاق ةنحو هلادنةسا يفو لاحلا هذه ف ضرالا هده عطن ىلع ةءارط 1

 ريعان /
 برع رئاز نعم هناز الو ه ارمعم هللا نزال ارم ىرأ 3

 باع تثج ذا لأب رسلا ىف كب 6 و زع كاداع اسداعأ

 برضيو هيلع ىنحي نأب قحأ * رمعم لشمارئاز ىنع رأ م

 # ةمقلع نب ليقع لاقو ف 5
 لييلذ ليمزاي دبع كنان ه سرجه كمأ لان امل لفأت ٠
 ليتف تنأوورم ىإ حيصأ « ةنرض فيسلاب كب رضأىت يللاو 1 1

 ةدايمنا رعشدشن افةغصلا هذه !ءوهو ذاطصن فيكو لآ باعثاا دلو ع ن* سرح

 امروت داطصيف انايحأ عدخبو « ةرم عدخب 02 نا نأ 71 0

 اهروسنو أمابقعتهرفناو « ةرم قفخ ديصلا يراوضو ىلد 5

 دواد نب نايلس نأن ومزن فيك سابع نءال ليق لاقف ءابقفلا ضمن هنع تلأَسَو
 هلد ءاملا ىلا جاتحاف رجش الو ءام ال ثيحو ىراربلا ىف راص اذا ناك م السلا امب
 هاي ف عقيف مطلا هل زرباو قيقرلا بارثلاب خا هلا هل يلعذت نمو دهدملا هن

 نأب الا هيلا لصوب ال ىذلا ضرالا رءق ىف ءاملا ىلع لدن وهو بارتلا كلذ و

 عني مل ردقلا ءاج اذا امبنع هللا يضر سابع نبا لاقف لاق سيكلا ميقلا 4 لع رب
 ا

-ِ 



 ل
 هنئاوث انلامآ ترودو » ابطسيتف انلامآ طسب
 هبلاعأ هسأر ىلع تلاب دسأ نم ىسهدلا ىف انبأ ركو

 وهو دوسالا بلعثلا نم ىلغأ ربولا يف يلو ربولا برك وهو هدلج بلعتلا ينذ

 مالا وهو ىجاالملا هنمو كلنفلا نيبو هني لصغتال ىذلا سس هنمو بور

 بقتثلا ةروصيف مع هبرطش دجأ ةءوبالا ةقلخ ىف هبيضق وهوهصا نا هبيجاعأ نمو
 رهتعملا نب رشل لاق كلذأو محو ب بصعرخ الاو

 ٌرَظَن لع نوما رطقف « ىفلاما غئارلا لفتتلاو

 | 170) عاسلاراك عم يرجي ةليلاو ثحلا طرفل هنكلو دج نابج عبس وهو

 يأرف هناكع صو رخ ىف راض يتح هغوارف هل بالكب ةرص هدراط هنأ هنم عمسل نمث

 هتب دمتف لاق نيموبو أ موب نم تام دق هنأ ةمخوف هخفنو هنظل ركز دق وه اذاو اتيم ابلمث

 ترثك | هنأ ةماعلا ثيدح ىفو“ ءارت يف راصف ةبثو ىئوف بالكلا ةحئار مشو

 تمفرتف ءاملا ىف هيلجر لخدأ مث ةقيلاماو ةفوص اما هيفب لوانن هنورف ىف ثيغاربلا

 سمغ الف همطخ ىف نعمتجا ىتح الأف الّوأ مناد سمغي لاز اف عضولا كلذ نم
 يف ابك رن <نييلع تامتشا دقةفودملا نأ ملع اذاف ةفوصلا فن ءمتجا هلكذ الكوأ هماطخ

 -ناكناو هبعأ اذ تح ثيدحلا اذه ناك ناف ابعيج نم جراخ وه اذاف بئوو امل

 سرفلا ىثم اذاو سيكلاو ثلا نم هيف ىتلا ةايضفلل الا هل 5 ' مما الطاب

 ظ يعارلا لاق ةيبلمثلا ىشماولاق بلعثلا ىثمي اهبش ايشم

 00 0 هاند اهرلج ىوم لا « اهنك ناثلاب يشن ليخو
 5 هيبشت فو قرسلا دحين لو ىوذغلا ليفط نم ين دل اذه قر. ىعمصالا لاقو

 ذقنم نب رارأا لاق هتيشم

 أ روفعل ضك رب اذاو * هرج ىندأ بلمثلا ةفص

 « سيقلا ؤرما لاقو 9
 لفتت بارقتو ناحرس ءاخرإو # ةمأعت اقاسو ىًظ الطبأ هَل

 ّس ١

 0 4 يراني عدو رك

. 2901 
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 كلذلو ركملا ًاضيأ ةرذلاو ةرغلا ندعم ىف رفحت لجرب ءامدلا خوطل نم هيلعامب هش ٠

 ءامدلاب رمخلا دسالا ةفص ىف دنيز وأ لاق
 ركمي تاب امنأك ةتبانع » هفطع ىناث رشال مههجان

 هلون امأو
 رذلاو غدلارلا لفتتلاو * اهرهج ىف ءامصلا ةياو

 . ةلاذنلا ىف لشلا هه برضلو ثمكلاو ناغورلاب فوصوم وهو باعثلا وه لفتتا >

 ةفرط لاقو ناغورلاو ثيحلا يف لئلا هب برضي اك ةءانالاو ٠

 هح_ضاو هل هللا كرئال « هتبحاص تنك ةبحاصو 1

 هجرابلاب ةلئيللا هبشألم * بلمش نم غورأ مباك

 « ةمصلا نب ديرد لاقو »

 بلامثلا غور ءارعلاب ل نوغورب * منك رف مهم رأ دق ةيصو
 « ًاضنأ لاقو »

 رحج لك يف هسأرب سدب * نوت5 ناك نا باعشن تسلو

 لاقام فئاطلا طاح نم سو هيلع هللا ىلص ى لا نامصألا ينةثلا نجح وأ لاق الو .

 نانصحلا نم زراف رحح ىف باعث تنام هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هل لاق

 ىلع لاب نابلمثلا دجو نيح فلسلا ضب لاق بلعثلا ةلذ يف لبق اممو « الجر تندك
 همدوص 0

 بلاعثلا هيلع تلاب نملذدقل « هسأرب نابلعثلا لوب هلا 3

 كلذ لثم ىف ديرد لاو الثم ابلسرأف

 فاقلا كليوثمم ال وزعأ تنآو « ةهاشس دنس نا 2 :
 ]تاك نابمث ىلؤملا ظفقاللا نم. +. سكعتم انقل دمج ورا

 بلامثلا عابسلا رش نمو 0 *« باعث ريغ اوفرعي ملاوبستنا ْ

 « كلذ لثم ىف اودشنأو 0

 هئاَع ىغقننال ىهدلاو « هفرصت ىف يهدلا بجتأم

 زمام د( نيس 6 جموا كحس علا "دع

 ما ا يا



 0 اد
 ناك ناو ناسنالا كرتو هلك أو هفزف يمدملا هبحاص ىلع بنو اهدحا ىمدأ اذاف

 ١ ثدحو هنمارشالو قلما اذه نم مأالا الخ ضرالا ىف ملعأالو هامدأ دق امهدحا

 "' ثدحمو ةون لضف عمطلا كلذ ىف هل ثدحيو عمطلا هبحابص ىف هل مدلا هتيؤر دنع

 نكي مل امهم 2 312 ادق اش رتماو قع اممع 0 تاخر نجح ىدمل

 بئذلا نيجدسالا طمي ملو دسالا ةوف بئذلا طعن مل ثيح ثيحملعأ هللا * ثهلك ١ نود

 نم غارفلا دعب ةرخلاو را يرتمزام لثم ٠ فعضلا نم مدلا رثأ يف ىرب ام براهلا

 ىلو اهدفس اذاف اريثك اهم ىوقأ ةرملا داغس نم غرب نا لبق را ناف دافسلا

 كلذإذ اريثك ةنم ىوقأ تناك هت نا لاخلا كلت ىف اهناف هل ةبلاط هتعماوابراه اهلع

 لالا كلت يف هنامذدعبال 'ىث اذهو قلاح ن سنع يراعر ترهل ق شرآلا لق

 بئذلا يف لوقلا ن 0ك معاق مياس بإب ادهو كلف هل! ءاحلم نوبت مهرأإو

 هلوق امأو كلذ ريغو ةياورلا نم هيف ام امأت

 رغملاو لثبتلاو يذلا 3 مباك هنزر ىف هقلخ نم

 لوكت الو لابلا سؤر ىف نكس امم وهو لعولاب هيبش لتبتلاو عبضلا رك ذ مذلا

| 

 ظ

 ظ

 '  كلذكو طسدتلا ىلع دو ل_هالو رفح اهل سيلو لاعوالا كلذيكو ىرقلا ىف

 ظ سعاشلا لاقو لابجلا سؤر ىف دوم لمع الو رفح ءابظلل سيل
 صهاظلا ىلع لوعولا ىثث5َ « ني_عرادلاب سدركن ليخو

 « ًاضيأ لاقو هَ

 ظ الوكشم ًاديقم باضحلا دنع * .هلاخت عافبلا سأر يف ىلغأو

 ْ هلوق اماو لاعوالا ثانا نم ةعاجج يورالاو ىورالا دحاو ةءور الا دلو رفملاو

 | ىعولا محكم ةنأجو ه قهاش ىف مصعالا عدصلاو ل

 : ذاوس هنم مصعلا فو ضاي هتمصع ىف ىذلا مصعالاو لاعوالا نم باشلا عدصلاف

  نانالا ةبأجلاو ديدشلا ظيلنلا راجلا بأملاو ءامصع ىثثالاو ةدسج نول فلاخم نولو

 ةرتنع لاقو ةرفلا زومبض (ضِنأ بأملاو : ةظيادلا

 أملا رفاح ةنسالا توف هنأك نبخامر ماما أعاف

 5 ةددسوب تسب



 ( ذا )

 ربسشلا يف ءاونالا بنامت « ةديم هلف سنج لكو

 ىهدلا رخآ ىراوب مث * ابليل ىف ربظي ذم ردبلاو

 ردق ىلع رهدلا هجازم » نكي ملام مطلا غيس الو
 رحشلا عساو بارج ىوس هلفالزال 'ىث هل سيل 2

 رطش ىلع بوبا رط_كثف * اضن اما غشارلا لفتتلاو 2

 رزج اذو شفاف هدحن « رفاحاخأ ثيللا .ىأز ىف 0١

 ريملاا يف كلذ هينا 12 2 ينط الا اذ ناو :

 رخدصلا يف حرج هباثو « ايفاو هبلخم يأر ناو
 رشملا ىلا لوكحأم ريملاف * مملغ يلا قدشلا ترهنم

 رمت نم ربصأ هريئز « منيْض ىف رفلا ىداعي امو
 ربظلاو عالضالا ةدش نم * 4 ل لل

 ربكللا اذ لاتخلا رحسيام * هعبط ىلع رسجلاب غاب

 ربقلا نم تيملا رشنمو « صمالاو قاللا بر 5

 رزولا نم رجالا برقأ ام * يرث اف ريكفتلا ىلع ربصاف 1
 ىلوألاب ًادتنو رشا - 00 ةديصق ريسفن يف ةنوفو ىلاعت ل نوب لوقأ

 انرضح ام كلذ ىنانلن اذاف ةمانلاو ةضفارلاو ةيضابالا اهرخا ىفركذ يتلا ةعوذرال

 هلوق امأ ىلاعت هللا ءاش نا ةيباثلا هيديصق ىف 10

 ركز املو ءاوعاملا ه:تؤداايشيت تف :
 هتقزف هيلع ثنو اضمن اهضعن ىندأ اذاف لتفلا غلبتالو ةسيرفلا ىلع شراهأ دف ملا

 ٌرحارلا لاقو هتلك أو

 ىدملا ابمد ينذ ءاقرز مثألا ةنما اب ينوكت الف 2

 « قدزرفلا لاقو 9

 ةلك أ ىلع مزملاو هتوادع ىلع ءاوس انخوادحاو الابقا ناسنالا ىلع البفا امبو ىتخ م
 ْ ب د( نس واو 8 ا 7
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 يرجي وأ مده 5 مجحب + هردق ىل_ف ءيذ لكذ

 ريولاك ملعالاو ليفلاو د هئثيح ص فئذلاك دالناو

 رقصلاك رثعألا ثغالاو ان هءاس ناو ع ديعلاو

 ردفلاو يأرلا يف اوثوافت « ابس ىدبأ ئدلا ىف مهنكل

 رشلا اذ سايقلا اوبصانف © ممالحأ دياقتلا رمت دن

 يردب الو ىرجي نأ هركب « "ىرما نيمبايندلا ىلا رظناو
 دعو رخصلا ليد عمج »+ احب لقمه لا ير امأ

 » رطملا ةَقئاف ةيبط 2# بشي ص شيلا ةرافو

 رمغ ىف حبس رها5 « حاج ىف حبس رثاطو
 ريدلاو ةفرسلا ةماصو نب هوس 1 بفذلا ةمطلو

 رجالا ف ليف امم نا نإ 08 ف نادرا مدس

 رعذلا ةذدضش نم اهرخؤم #2 2 2 لخدي ةيظو

 ربدلا لبق نم اهعيرب * صناق ىلع مزملاب ذخأت
 3 ذلا ىف عمم ةراص 2 هل تونا ام رخآ مدنقللو

 ردهلا ةلئام ةقشقش ة رزاج اهدع نم يرالو

 ىمالاب ملاملا هعانشأ ه دقو لاحط فرالل سيلو

 ربملا اذ رزاجلا هفرعي ه دنو ع رولا داؤف ىفو
 ربغبلا يف شاع ابنم ناك ام * ةيوجتأ ناتيملا رثك أو

 يرهدلا كسلا غامد الو ه ةحلم تس كابل ال ذا

 ربلا ىف ةلللا يىذ لدفك + همسج ىلا بزعلا ىف لخدت
 يرجلا كلفلا لام م يلع ه اهئايعأب اناقوا زيد



 رخصلا يف شقت ةجحوأ « الماش ابجمالا يل

 رمت ىف نامجلا ةديفخ * ةبآ نم قلملا يف ىرت ركف
 رجفلا حضو اهيف راح * ةركف ىلع ركفلا اهزربأ
 رسلاو رسعلا يف :تحاصو « دئار "نم لقملا رد ف
 صآلا دهاشلا ةيضق « بئاغ ىلع ىغقب 5 احو

 رشلا نم ريملا لصفن نا * هلامفأ ضعب ائيش فتلاو

 ربطلاو سيدقتلا صل * هير هصخ دق يوق يدب

 رحنلاو موشيملا جر_و « اهاسناو نيملاك تنأ لب
 رذلاو بلعثلاو بذلك * ةليح مرثكأ ايهرشف

 رسالا ةدش نم ىوحامب * ةملع هدلب ذق ثيللاو 2#

 #«  رصفهلاب هش هرانو « اطباخ ةسطخحم "ةراجل

 ركحلا نم رفلا عضاوم ٠ هب رآ ف رغاذق ف

 ربصلاو حراجلاو مسالا ىف © اهرادفأ ساسحالاب فرع

 رقفلاو ةجاملا بحاصب « نابجت الف نورقم تخبلاو
 رحلا:ةركس ايم نوكأ + ةركس ىلا تلال

 رملاو ةوبظات رس تر ب عم ءارثعلا عبضلاو

 ميسبلاب "يح دقوأ رملاو « يرولا نطب ثبللا ىل>ولو
 ندنملا لآ هنرق نيبام 6 تشلضخ كو اير |
 رذملا يف غابأ نا دبف * هرش نم تلفا نا يئذلا

 ئرست هقارعا رضنعو © لاق هلف سنج لكحو

 وذبلاو ضرالا عينص لثم * ىلع مهيف ةفرثلا منصنو
 ركفلاب ربك آلا لاشحم © ناب ىرحارثصالا فعضالاو

 ركللا ىلا كاذ هيجوحا ف سا ىرب يت 3

 يرن السر تءاؤل حاص ه قطي ملاذا بئذلا يراك 2020
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 رطل ةرغأ يففارك « الو ًايبغ ايضابأ تسل
 ول ءدلف يدوأل ارفس 0 تطإس ىف ل الار 6
 رفك اهدنع هلامق « ام لبج ىف عسو امهالك

 اورد. واوباع ىذلا اوءاع «ىلوالاةاهجلاو ثأا نمانسل

 رزش ه-ظحاف اثر ناو * ةممنمكماسيل تبغا

 ريدلا هسبلب امك ه ًاريدم هتلاس نا ضرعب

 ركحم هلو لايتخا هل * هلق نئض بخ هلبأ

 رعنلا مف اهوق رافو « ابمساب ةعاجج اولحناو

 ردن الو ىأر هلّسيل ه ةئول وذ جوعأ جوهأو

 اورغ اك ًاضيأ مهرغو « هلثم هسفن ىف هرغ دن
 رطفلا ةلوزملا نع وبأي ه اممهف ةكملا بتال
 مم مسا ةنالث « مهم 8 ش م-ممولف

 رزخ مهنيعأ م-ماو « ىلالهاتبمو ايذالاالا ٠

 ر-قةلاو باصلا هيدل ايعأ « ىذلالاضعلا ءادلا كئلوأ

 ربصلاو سفنلاءازعنسح « ةليح هل. سيل نم ةليح

 , 2 .«أسيأ ىستنأ لو
 رطقلا ددع ابنع رصقي » ةوشح اذ ملاعلا يرن ام

 رفظلا رفاو عبس لكو #« ابسانجاو شحولا دباوأ

 ركفلا ىوذل رابتعا هيف » حماه حمم وذ هضعبو
 رححلا ىف تايلا متاطت © اهلذ ىلع طقرلا غزولاو

 رساا يف برقملا ةدوم « هعبط يف دوسألا سفنمخلاو
 رفقلا دللاو ىرولا نب « ةثينم ربلا تارشحلاو

 ىردب نم دنع ريثك ريخ « اهرش ىو رش ابلكو
 رفعلا يف قلما اذه ةدم * هسفن ىف لئاملا ركف ول



 (ة8)

 رمججاو ثورلا اسهيلا مض « اذا يحتو درولا ابلتق
 رته بع هيف رإكظاو « امل ماما شيلا ةرافو

 رحجلا امل ىل خم, ةيحو * ةدح ىلا ىرسي ذفنتو
 ركب هرغكي دهدهو #« ةلبق هلام طوف رضعو

 رذء اهلا سيل نا ربخت .ه امعسل نم برقعلا ةوفو

 رسملاو ثيالا قال اذا * بجاع بت هيف ريبلاو

 سا و هل سبل رئاطو «* ةذرجوذ فرشأ رئاطو

 رسلا هعبتت ركيسعو * لبود ىلا ىوأت لمرثو
 رهفلا محرلا ىف اهمرلا « ةرم يذب عبضلا لاسب

 رحس هل شبل ماسو « رئاط هللخ حسو

 ربو هد_فسإ قلرخو #* مخ وذثاذلاو ثغلاو

 ر-هظالو بان هل سيل * ةدحوذلمرلاىف صئاغو

 رصمعلا هتفو ىفاو ىت> * سماشأ,هطق ىاهؤابرح

 صا هتضور ىف ليع * اك اهلا قشلاب ليم
 رجلا رجولاو اشنكلا جب ©« هَفَشوَق ذوولا نايرظطلا
 رعذلا هكاهأ احن ولو « ايلولذم يضلا هنم ذولي

 رمق هزرجأ ولو *ىث « اشفام اذا هت للا

 رمش 40 فذ عمو * ةفزس أبلك ل ةسرهو

 رجلا أبقن امحا « اقنلا ىعافا ءاملا درتال

 رجلا مدتحاو الغ اذا *« اهلل ظلم ركلا يرذ فو

 رمقلا رسيملا مابس يطعأ * 5 ضبل مط اهضعبف

 رسأالا هلو سأر ثيللاو * ىوهلا باقعللبلامسسمتو
 صالا ضقت امب الا ه8 بلاغ ابل سيل ةنالث
 ألا هلو يضش هللف « يوقلافيعض تنك ناوىنا



 6ت ا جالا
 م-سمسس ل د سلا ب ا 33006060601 0مم رس جس جوبم

 : 1 للاب رشعلا 0 نا و او ادهاش ناك وتب او قلعأ ناك طظفح + 7 يما

 3 بؤذأ بشي بؤئاك

 » 1 هللا 1

 مرلك هفزر ىف هقاخ نم

 « العام اذا وملا نكاسو

 نإ قهاشىف مصعالا عد.ملاو

 9 أهرحج َ ءامملا ةبمحلاو

 * ابحابر ثغغرت ةقلاو

 « انملظ ىر» عانرت ةلقهو

 9 ةورش ىلع رانلا مم ملت

 0: اهدالوأ لك 5 ةسصو

 *# هنذأتو ممطلاب 2

 5 ملاع ن< ا فيكو

 »ع لقفاع اهرب ةمكحو

 « اهملا نم 1 ةدارح

 »2 هرد_ع ة حاس هحالأاس

 بنما 55 برهمعو © ظ ىف مهن ةيظو

 نإ ةبالسمخ ىهسل سفاخو

 300 يكرم 0

 # رفزاحلو ءا وع ال

 رحس هئثفن يف هل لك «

 رفضلاو عسفنلا هيدي لعيب

 رفلاو لديتلاو يذلا «

 رففلا هنكحس# نمو هيف

 رسعولا اهكسم هءاجو

 رذلاو غلا رلا لفتتلاو

 رضنلاو لفونلاو لبسلاو

 صز اهلو رار_ع اهل

 قل أاهدنع يش ل

 ظ رفص هئطن 1 فترافرتعو

 ردكحف هل سيل مجنم

 8س ابمود نم هلسدل

 رقص هداطصل ثغنأو

 ٠ رغبلاو ةباكلاو 0

 رعبلاو ثاورالا امو
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 ىرسي تيرافملابليالاب وهو + ركح.. ةنازخ هربد غلوم

 ليللاب تيرافملا عم ىرسي ىذلا وه هاشفإ نأ فاخمي ام ءاقلنت هائيع نوكتل ًاريدتسم ٠

 هلون امأو ىتحت ناك ذا انثزاه ىب اكحاض ٠
 رم ةفضل هشع رك اذ « ءام نا ىنا نورظانلا تسح ظ

 لثملا يف مهلوت امأو « ءام رئاط هنأ هآر نم لك نظ ءامسلا وجىف هب راط اذا ينلا نال .

 هنال هديرب الو ءاملا دربال عابسلاو تا رسل انك سلال عيمج حصاحملاو همارملا ٠

 الو ربدغالو ءام عقنم اعيج ظيقلا فو هلك فيصلا ىف ىفايفلا هذه طاس وأ ىف سيل
 ةفيسملا اهْنم كلذ ريغو اببلاعثو اببنارأو اهئابظب رع نأ ماقتسا اذاف لعوالو ةعيرش

 سبيلا تانفا نم نال كرثأ ءاتشلا ىف هليهذ ءام ةرطف اهيف قذن ملو هلك ظيفلاو املك 1

 يف بج.لا نكلو اذه ىف بجعلا سيلو كرتأ بطرلا تاتفا اذا ءاملا برشي ملاذا ٠

 نا لاح يلع يينبايف طق ءاملا درب ملازعام ليقع يبل نأ يمدصالا معزو“ ءالاذرتال لبا ٠

 ا,يف ىتلا ةيوظرلا كاتب اهشيعيام قرولاو لقبلا نم هيف نوكي لازبال مهداو نوكي .
 باطلا ذشأ هّتبلطل ءاملا ىلا جاتح اهشحوو اهبنا رأو اهؤابظو ءانهدلا لاع تناكولو .

 نذلا فراعملا هده باس اعاو هعبيط ىف كلذو هشتعنام ىلا ىدتم هلك ناويحلا ناف .

 ةيؤرلا نوكت ام ىتلا ةل آلا يلس نمامأف امهملا اولكوذ ةعاطتسالاو لقملا اوطعأ
 ضوعوناكمالا دح ىلا با الا دح نم هلاعفأ ّج 00 ام نوكي ىتلاةادالاو .

 ءالؤطممقو ةيافكلا كال يلاعت هللا مسقف كلذ عنم نم ليبس ريغ هليبس ناف نيكملا .
 ىرعشل شح>ولاو ناويملا فانصأو تارشاارك ذلبق ًادبناملوأ ءرابتخالاوءالتالا

 فئارغلا هذه نءاريثك امبيف عج دق نيتديصق بالا اذه ىف هل ناف رمتعملا نب رشا

 ناك دقو ةغيلبلا ةظعوملاو ةبيجعلا ةمكملا نم ةريثك هوجو ىلع ادم هنو دئاوفلاو

 نأ ريغ نم ةياورلا هل عستنام ودق تارشألاو عابسلا هذه نأش نم ركذن نأ نثكمب '
 رعشلا ظفح نافكلذ لوأ امأ ةريثك ارومأ ناعمح امبنكلو باتكلا اذه ىف اههبتكن

 الا هارح لخدب ال شحولا عيمج نيب نم رذحو هثبخ نم ىذلا يظلا اذه لوش

 «هذه طاسواو نامصلاو ءانهدلاو ودلا 'ىث لك نال هفرعأ ال ىف بض نم يورأ



 ةع ونصم ةددصقلا نأ ىلع را

 ظ 00

 1 نب حبرشو رجح ن سوأ رعش نيب لصشب النم الا سو الدور سيل رعشلا اذهو
 . هلوق نم مزاخ يبَأ نب رشب يلا هومتفضأىذلا رمشلا اذه ىف ةاورلا تنمط دقو سوأ

 بكوكلاضاضقتا امبفاخ ضني « اهشحجو راما اهقهرب ريملاو
 راجلا ندءالو ىك وكلا ضاضقناب رالا ودع اوفصي نا مهنداع نم سيل هنا اومتزف

 ىلع ةاورلا نم ريثك هنامتحا دف امم ريثك عونصم رشا رعش يف اولاقو بك وكلا ندبب

 اهف لو ىلا هيديصق كلذ ع نذل هرعش حم نو همأ

 1 ىزتملا ظرافلا ام اذا * ينابإ يرظتناو ريالا ىجرف

 برشلا ركذ مدجو يكنأ | معزو مغ ىضلاناف ىضلا اذه رعش نم مترك ذ ام امأو

 لوقلارك ذنيح سيلاطاطسرال ةيولعلا ران الا ىف هنأو ةفسالذلان م ءامدقلا تك يف

 قوطلاو سوقلا يف لوقلا عمو بئاوذلاتاوذ بك اوكلا يف لوقلا عم ببشلا ىف

 ظ اناف نوعزفت هيلاو نونيعتست اذه لثع منك ناف ليالاب رءقلا لوح نوكي ىذلا

 ظ نمو مالكلا لوا ةبج نم باتكلا داسف نمو مهتدايزوة جارتلا بذك نم كدجو"

 ظ تضر ثعاف مداقن دق هنأ نمو خيسنلا داسف ةبح نمو ةَغل ىلا ةغل لقني مج تملا ل رج ةبج

 ظ فورعم مالكلا اذهو داسفلاو ليدبتلابو ا فيرا و روهدلاهنود

 ًااحأ اندجو امو لها | ربل يقول[ هوفالا رمخ نم مور اماامأو“ ع
 يناا ببشلا نأ هونالا مع نبأ ع نفذ.دعنو ةعونصم ةديصقلا نأ ىف كشب ةاورلا نم

 ليلد اًذف نوداسلا الا طق دحأ اده عدب و ىلهاج وهو مجرو فذن ىهامنا اهارب
 أ

ّْ 

 ظ
 ظ
 ا

 هلوذ امأو ينارهلا ةديصق ريسفت ىلا لوقلا انب مجر مث

 رطع ةمضهو انتم الفاف  يمرعل يدهأ رادبلل اياج

 رسم لع نم لايعلا قساو ر * >بلا فدص نم ريره ىللحأو

 ظ يب دنس نم بطرلا لفلفلاب ىأب يتح ًارهام نوكي ال رحاسلا نإنولوقي سانلا نال

 لاقت دنحلا دالب ىلا هبك سم هلعج يذلا ىظلا رك ذو ةينجلا هنأما 2 ةرب سو

 ىرقلا ريثك هنيه ٍكءاض 5 يظ ١ ينمي البلا بتوحجأو

3 

 يقل ؛



 3 (مف)ذ ِْ
 الودلولا اوكردبمل نيذلا ءارعشلا رعش لثم انودشنب نأ الا صاهرالاو نييسأتلا نه
 رادقم ىف مالسالا لبق رعشلا لي دقو فورعم مرعشو مك مهددع ناف كلذ دما ْ

 مهدعل أكن < رعشأ مدع مك ءاوأو مالحالا لوأ نيبو مويلا اننيبام لوطأ رهدلا نم ْ

 الالم الو ءاسفنخ الو انور رحح الو ايلا فو ظع عددال مهدحأ ناكو 1

 بك وكلا رك ذي نأ مدنم دحاو معا . م( فيكف اهيف لاق الا ةيحالو ةدود ا

 ىلا اهرك ذ نع مبعجأب او اوكسمأت كوابنم ةيوعالاو اظرسوأ با ١ عم ةضقتلا |

 لبف مهل ل لاق نك و رد يبو برعلا هيف تفصتا مو لوااذه لاق راق ىذ موب.

 ىو مجعلا ىلع ل نورصنأو اذك اي 0008 | 1000 نم ل زوكتس همقو نأ كلذ

 ضاضقنا اونياع دق 2 ءراذ نزلا ءالؤهو مزاخ ىبأ ن رشب ناك ناف نورصلا

 هسفنلاب.جتحيو اهنع بخت مل نمل اصاهرا تناك نوكن نا ركنتس# سياف نكوكيلا
 هسفنب خسوف هللا ىلص ىنلا اهدبش ىتلا راجفلا مايأ ىف مزاخ يأ ندرشلو 0

 نع ربخو اهومد_كنأ ىتلاراعشالا هذه ىف لوقن_سو اورضأ هب أشلرفو ةنانك ناو

 هلوق اماف مناقبطو اهربداقم

 مظم ليل حنج ةق.قعلا عل * ردحتم نم يردلاك ضقناف 1 ظ

 ماره ىنا نب حور بحاص ةءاسال رخا تايب يف تيبلا اذه نا قحسا وبأ ىنربُشف

 ةديصقلا تاهو رعاشلا مسف قاحسا ىلا ربخ تما ناف اهدلو ناك ىذلا وهو
 رعاشل ةحيحض ةديصق نم ىضوملا مص ادعي اتب الا اذ_ه لثم يف لبش ال هلأ

 همادم قيحر نم * ةماسا اي ىبةصا

 هماقلاب رت ةء ىف انس 3
 رجح نب سوأ لوق نم متدشنأ امامأو هلق ىذلا وه رعشأأ اذه

 اننط هلم روث عش © ةعبذ يردلاك ضّقناف 2

 (نسد  ناوبح-1؟) 7

 6 مو هيل هللا لس تلا ام فو موتة عل

1 



 ابل هفكب ريشلا مفر « © حولي انايحأو يني

 5 هلوق اورو
 1 ١" لظم ليل حنج ةقيقعلا عمل « ردحتم نم يردلاك ضقتاف

 ١ . عاجلا نب فوع لاقو
 مدلا هعبتي يردلاك روثلا وأ « هفنا نود نم ريملا انيلع درب

 « يدوالا هوف الا لاقو »

 ران برحال هفك ىف سراف * هب مكيمر فذقلا بابشك

 « تلصلا ىبأ نب ةيما لاقو ف
 درطنام اذا يتش ابعاورو * ابعاصم عوز 000

 ددٌقتف 0 بكاوكو « ةلذم ءامملا ىف اهلع قى

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ث كغسص كردب مل لهاج رعش ىلع مردق نا 0 ءال ؛هل انلف

 ءاش نا مك د ايسب كاذ ىف باومل 11 ناك ناو مكلثم هب قامتام ضمن ا

 ىلهاملاو ةح>ح كلذ ىف كل سيف نيسالسالاو نيءرضخلا راغشأ امأف ىلاعت هللا

 ظ مزاخ ىلا نب /رشلو هن اوقلعت نأ مكل ىغبا 1 دلولا كرخأ ن كي ملام

 | تناكف رادفلا تدبشلاقو 1 لسو هيلع هللا ىلص ىنلاو راجفلا كردأ دقف

 بنكلا يف ةتاراعبلاك نوكنام اهف بورض مالءالاو ؛ مالغ انأو ىتموم ىلع لبنأ

 ةجحلا هيف تمز يرو اقافنأ الكم عقن 32 ىبلا ةفصلا تقئاو اذا ةفصلا نوكل

 الان لآ هلأف حيبشرتلاو ديعتااكو هل نسسسأتلاو صالأ صاهرالاك ماو

 ةتعوألثم ثدح نكي 0 | ةدلوم دفن ا ليبف وأ هدوم دنع تادحأ دقو

 3 مارك أ 3 اذ وكيس وأعتو صأ هن داري اذه ناو مال اذه ناسانلا لوقب كلذ
 32 ا

ك اوك | ضعبل ثدحم ين و بئاوذأادنع لولو
 سنن انلاو حيشرتلان ةنامزلا ضمإ ىف ب

 8ع

 ْ ناك امو هلجةبكر ت 2# ند هامل جيورخ نيحو ةعرفلا دنع بلطلا دبع نأش مخفتلاو

 ٠ ةاخف ودل يف داز لجرل مدقت اذ ام كلذ ريغو لابألاو ريطلاو ليف نأش ند
 ا

 تناك ا أريأ ميلا هده ف 6-00 هله 30 نافذ مظعم مادبأ عفوتلاو هيأ
2 2 



 اذهىف سبل انلف كاردتسالاو عييضتلاب ىلامتدللا متذصو دقذ دم تاصح ىتح ةميض» ٠
 *ىثنم هب دسف هوعاشأ نا ربخىلع اودحه وأ طقارس | وهمس مهنأ نأ لياد مالكلا .

 ىذلا عض ولا غاببال ناكف ةوالتو ريبكدو ليامتو حييبسل ءامساا يف ةكئالمللو نيدلا ١

 ملام تعمس لوقو بذكي,تيرفملان وكي نأ ميقتسإ دقو ممتيرافع الأ هنم كلذ عم ظ

 لك سنج نم هيك ىف وه امناف هندص ىلع لدب ناهرب هلون ىلع نكي مل ىتمو عمسا

 هلوسر ىلعو هللا ىلع ةجحب كلذ سيلف ةجح الب قد_صم هتدص ناف نهآكو 'ىذتم
 ' هللا نأ متمزو اولاق ةجحلا هذه ريغ ىلا نءطلا ىف رضع بهذو «لسو هيلع هللا ىلص

 كلذن وكي فيكسف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةجخ ىفاوخال موجرلا هده لمج ىلاعت
 نبا لاق دقو راعشالا يف دوج وه كلذو ارح نهض مالسالا لب ناك دلو 3

 كلذ ىف مزاخ ينأ
 عل م ضرالا نم هناكسل الو *« ود يرأا برأ 7 اهأح أش ٠

 عمات ةميرشلا لوظ نم فيطاطخ # 0-5 راوض قرز ةملا 1
 عطسب عقنلاو ةنلانود لاح دقو * و ضنا 6 رق ىلع لاخ ظ

 قيربو هنس+و هتعرس يف نك و كلا ضاضقناب بذلكلا نم ابراه روثلا طوش فضوف
 حامرطلا لاق كلذلو هدإ 1

 همغلو لسي فرش ىلع فيس « هناك دالبلا هروضتو ودب ْ

 مزاخ ىبأ نب رش لوق 5 دشنأو

 هسق ص نه ٌَت وه َه 28 ءاختؤ 0 1 ةال_فلا ري_لاب يشل و

 بك وكلا ضاضقلا اممفلخ ضن 5 اهشححجو رامغا أ,ةه رب ريملاو 37

 برخ هيف تورغ يذ» * اهرادشأ كتبه اهات
 بوبشم تكلا نسف وأي بكرت اطل نإ 1

 : رح ْن سوا لاق

 ابنط هلا روثي عقن ث هم ىردلاك ضفناف 00-2١



 هتك 7
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 1 اة عيجف ناكرل نأ سو اس لا ىف لوقت كالذكو ةنلا منا

 1 ا اذاو اهظلغأ ةنملا ن ؟م ةنع طةسل سانلا نه كصد هللا و ىلاعت هلوق رك دن م

 عاصي امو باوثثا ميظعل نورقم ةعاطلا ميظع ك كلذكو ةيصعملاو ةعاطلا نكن مل ةنح ا

 ركذي سلبا نك ول لو نحمو' ريطسللا اذموتلأسلا هدم يرهدلا ريغو ىرهدلا

 ةنلا نأ أرسال هنأ لاح لك ىف ملعو نيدلا مويىلا ةنمالا كيلعناو ىلاعت هل ون لاح لك يف

 هضهارد ضف الو قوسلا ىلا ادغ ي ةعال ا لم نال هنع طقتسل تاكد

 نمو هيل يعاودلا بابسأ هنع ثءطقنا ؟ىشلأ ف عمطل من مو هيف عمطل ' نالف ن

 أوملعيلف ربت نوكيل ىسش هنأ سلبا ىف لوقةنف قوسلا يأ نا لاحف كلذك ناك

 0 ارومالا 0 1 نا

 0 نيملا ىلاعت هللاو لعفيلف انيلع لوقا 3 توا يذأا ندلا نع لاس نأ

 تاس ايرلا باأ نا أئملع كف هدفتسا ربط ةسففن باهذب رطا ن* م وأ امأو

 تاسايرلا كل: بنج يف نولمتحبام رسديأ نأ ىلع مهضارتعا ناك فيك انيبتم ناكناو
 نأ هيلع ن 'وامةسايرلا بحو خنفنلا نم هعم ن وكي نا نيطايشلا ضمن لغلو لتفلا
 لوصولا نم ملام 0 اعا مجرلأو د رااهءاصأ 5 ماد نا ىلا عضاوما نود غلب

 امرا قرت نمرثك أذ هع فب أ نمضي هق رح هنأ اباهش ناك اذا هنأ لعيو

 ةقخانالو هّمصنالا ذخأب الوأ اراد نوع هقزرو ناكلا كلذ دواعإ مث برحلا يف

 .نآك ام 7 رغلو هيلا وعدو هدجخو هزم امايورض ىدنملا اذهمدق عمنا الل لو 5 اللا

 اذا هيلع مفو لو هينبع يدحا يم وأ هيدب ىدحا هيف تعءطق دقق عموم ىلا دوعل

 ملو كلذ ءانكأو تبرفعو درامو ناطيش ميسا
 ظ 'اسالا ذب ىعدسإ ناسنالا راص

 باب ف 3 هيلع مهام 0 6 ءزجلا هيف 3 ع هذه 0

 ظ 5 1 راكان ىلع مالكسلا اذه لد دف اولاقف ًادصر 0 هل ٍ 0



 بصاو باذع نع مملوأ رزخف ين لك ىف قو .ىلعالا أدل هلا وس هوم

 نصح دق هنأ م زارتسا ىلا نودوعل فيكف ريثك اذه ريغ ىا ىف :

 مهدوعقذعل مجم | ةبج نم الو بانكلا نأ اح ةبج نم نينقوم اونوكي ولو ع :

 نايعلاو ةيرحتلا لوط يف ناكل ريغت دق مالا اودجوف ءامساا اوس عمال دعأةم ٠

 0 وعصلا ساما نود امطاقو ,عمطلا نوذ الئاح نوكيام ضعبل مهضعإ رابخإ ىف رهاظلا

 ربخ ىأف دعلو رانلاهةرحننأ نع الضفهد ١ عطشو اربخ عمسي ناب رسي لئاع ىأف دعإو ٠

 فرص ىلا اببس ريدملا كلذ اوامجي يتح سانلا ىلا نواصي لهو موبلا كلذ ىف
 وحنك باو.ألا هذه ىفو لوصالا هذه ةماع يف ةفرصلاب لوةناناف ملل ليق ىوعدلا

 راجتلاوءالدالا ةرثكو ددملا ىفرهو هينلاىف نولو< رهو لرئارسا ين بولف ىلع قآأام
 عمرهو ةومتفعو هب متعمسدقام ىلعةرثكلا نم نيزاكللاو نإ راجلاو رافسالا باحضأو

 نيبام برق عمو لوطا رهدلا ىف ذابتجالا ةدش عم نو>بصإ ىتح نوم اذه
 نيح ىلاعت هللانال هيف اوهاث نيح هيتلا هومس امتاو اكولسم اًعرط ناك دقو هيتلا فرط
 ناك يتلا ةمالا ماهوأ ىف هعينص كلذ لئمو موماه و[ رض موياتببو مهنحتع نأ دا أ

 ميكلم نيبوم هي سيلوابيطعأىتلا بيجاعالاو حايرلا ريخست عما و اكلم ناولس
 و مارب ال لابجو بكرتال راح متكلم سيل ةكلممو ايس كلم نيبو متكلم

 لوذلا باي ىف انلق دةو ةكاملا هذه ناكم ,هرك ذ يف ناك الو نيتكلملا لهأ عمان :
 وهون املس لاحو فسواو بوقعإ لاحانرك ذو ةفرصلا ارك ذ نيد انانام دهدشلا ىل

 فرص نمانرك ذو هنوع نورءشإ ال مهو هن ةفيطم ناو تيم وهو هاصع ىلع د .

 اهرك_تسمالو اقفتمالو ابرطضم هن اونأي مو نا رملا ةَضراعم ةلواغ نعبرعلا و

 نالةيرهدلا قلرط هف فلاح امم كلذ ريغ عم قاعتم بغشلا لهال كلذ ىف ناك ١

 عيطتسيال يرمماو بهذملا اذه فالخ ىلع تاداعلاو تاس وسحاب الا رشال يرهد

 مادامو اولا لوشال مادام هع ةحملا هدم 1 لوقلا اذه لود نأ يره

 ىميالاو سمالا ن نأو لمجف لسرلا لاسرإ نأ ىرب مادامو هلمعو كلفلا الا فرعي“

 رابتخالا ةنعن نم ساب نأز زوج اليلاعت هللا نأو لون ام ريغ ىلع باقعلاو باوثثل



 (م44)

 . يماعاو رشا عبج فانصأ فرعي ن 55 ملو ةعدخو ةلابح لك بصنو ءالب لك باب

 _ قدأ همم ناك اذا لجرلا لل كإق 4 و 2 ريا فانصأ عيمج فرعإ َقح

 عمسأ 3 هدب كسل اطئاح بقن اذا هنأ لع مث لع
 : 5 هناسسل عطق امالك اناسنا

 همورب الو كلذ فاكنيال هنأ هدم مارام نودو هنود ليح كلذ مار ىت# نوكب

كلا نأ نوهيزت متأأو هفلس ال هنأ نشأ " مآ لواحم الو
 ىلع مه نبذل نيطاي_

 هيلع مدقب نأ ادعو وأ اتداص اريذن نوكي نأ اماو هبيصي نواكي نأ اماف 'يطاوخ

 الو يناثلا ىمن. لوالا يرئال مث لوصولا نود عناولا 11 يحلاو عمتسملا قارحا

 قرحلا ناك ناذ ليوطلا ىهدلا اذه ىف علارلا 00 كلاثلا الو ثلاثلا يمن ىلاثلا

 مهنأش هيلع ىخ 37 5و هربغ دوعءا يذلا ناك ناو اذبذ : دوعل ىذلا وه باممملا

زيم ىت و نم « ل-ءأ اونوكي لل مما ىلعو فوشكم ىهاظ وهو
 ] نم ىماعلا عسيج او

 مهو ماعلا اهل اوءزو يدامملا باسحم ةءاطلا ىلا اوءدل كلذ الولو تاعاطلا عليج

 15 اوفرع دف اونوكي نا مهنالاح ىندأف كلذك سبل اونا اذاف دأ فلا نودنرب

 لجو زع هللا لاق دةو دعوام زي 66 دعوأام قم ىلاعت هللا ناو اوقدصو نارفلا

 ىف المح دقلو ىلامآ لاقو نيطايشال امو>ر اهانامحو حداصع ايندلا ءامسلا انءز دقلو

 انيز انا ىلاعت لاقو مجر ناطي_ش لك نم اهانظفحو نيرظانال اهاننزو اجورب ءامسا

 مكتبا له قامت لاقو درام ناطيش لك نم اظفحو بكاوكلا ةنزب ايندلا ءامسلا
 ظ 5 مهرثك أو عمسلا نوفاي ميثأ كافأ لك ىلع لزنت نيطايشلا لزنت نم ىلع
 وفو ادشر ممر مم رأ مأضرالا ف نع ديرأ رشا ىردنال انا ن نا لوق

 دعاقم أهنم عش انك انأو اهشو اديدش سرح تنام اهاندحوف ءامسلا ا: 3

 ظ ب اودهاش نبذلا عمسلا قرتسي فيكف ًادصر ابارش هل دحي آلا متسإ ع
 ظ قارحالاو بيش فذقلا كلذ دعب ممتسملل نأب ربللا ةحصب نيقيلا اوروظأو ع



 ثيداحالا نم قاشملا 3 59 طظذحو انوه دلو هنأي عيطقت ف رظو

 سنخالا نم خبق أن اكي ف ج>افنأ ىلع هللا قاخ حب أك و ب و ءاسنلا اههتشلىبلا ْ

 ءاحاملف ابحوزب نوكي نأ أماو ة هفن رظ اذ قداص نوكي نأ اماف عدجألاو سل © نمو ا

 روظأو اهانمو ابل بهوف تمنتماف ةأرلل نم لجرلا ديربامىلع اهدارأو تيب ىف ابعم ِ
 كضفنأ حبق كلاق كلم: 23 ىذلاام ى ىرربخ 5 لاق 0 1 الف ةليح > لب ابعارأو امش

 تن رغتساو تلاقق لاغت هللا 1 رض ةبرض وه اماو ةقلخ وه سيل يفنأب ظ

 كياوت د+ذ ةحبق وه انا ناطيشلا ليبس قو حم هللا ليبس ىف ىلابأ امانأ اك. 1

 - الفالا امأ ىلامت هللا نم ةيرمغلا هذه ىلع

 م4 نإجا سمأ نم دملا باب اجد

 اماجو اعارتشم ناكهنكلو هيف انك ىذلا بابلا نم ىلامت هلا كسل
 دج وهو غافتنالا دشأ كنبد ىف عفتنتل نما رك ذ ن« باب ىف لوقنسو

 نم طلخ هيفو الا دج هيف سيل تارشملا رك ذ نم هولتب امو لوالا مالكلاو هلك
 دقو , عشب اذكه بابلا اذه نال ةفارخ هبنج ىلاوالا حب مالك هيف سيلو ل نه

 ركذلا نم اهلل ىرج دق ذاف نءطلا نم هوجو عملا نيطايشلا قارتسا يف موق 0

 لهأ ىلع هرب امفو دجلا باب ىف لوقت نأ انياع جاولاف يرج دق ام لزلا باب

 نحن ناو يدتا ثيح بابلا اذه ىلا هب دصقب ل باتكلا اذه ناكناو ةلمج نبذ
 هللاو ةيفاك ةلم< لوقت انكلو ناويهلا يف لوقلا دح نم انج 7 دق انك ايلا

 الوضف لقأو اناهذأ ب ا ةفا 7 لفأو ةفاطل فطلأ نيطايشلا نأ مدن

 سيل هنأ ىلع مرعاجا كلذ ىلع ليلدلاو انم ةنطف قدأو ةفرعم رثك أو انادبأ نخ

 ىوهللا قيرط نم ةيصعم ضرالا ىف الو ةليلج الو ةقيقد ةعيدب ةعدب ضرالا
 سف ىذلاواهذل ن نيزااو | اه يعادل وه ل اطيشلاو اللا ةرماظوأ تنك 4 ةيفح ورم

 ى ىذلا كادف ت تامج ابل لق ىلع نوهأ ناكل كافت ىف كنفنأ ناك ولف ينبع لبقتسي وهو

 كلاب 2 | ه0 ب

 1 هييصمم ةنيع نبع اذا «وم هج



)2 

 لف نوكي اك تلاق بكين ةيزاملا ءذهيلوم نوكب
 ١ 0 ةيماعةملكب عمسأ

 لوقنث يحل وقلا اذه ابشر عش يفةوشحج تلاقدنوهذهاهنلك نم رصف الو تدارأ

 ربأ أب مودثمأي نكلو « انألث يندكنتتل ىندعاوت

 نأش يف آخ نإ نو ةيطخ نم لولأ ةطغحواا قم ىف تيليحرل

 ظ اومتزو“ نوكي 6و مداخلا لوقو ربأ ىأ مودشنمأي ن نكسلو ةيوش>ج ممابم غاب ابم غلب امل ةلامغا

 || رشف امتنا نساع ىلا رظنيل ساجامبا هبا تءداعو ةبارعا يلا ساج ىتف نا

 05 |ء تلاق م |هبنج ىلع

 ديدجلا لخرلاىف زرثلا طبطأ * اهف ربألا طعيةادناع !
 0 تلاقف ىتفلا ىلعتلبقأم

 0 ا كاذ لبف اهينيع كيئيمل حكان كيا ريغ اهنم كلامو

 38 طوخ اهنأكو ناب اهنأك ةيراج هدنع يأرف ساخالا ىزرا ولا لزنم مساق لخدو

 ؛ ذا تلاقق ةيراجاي كليرتشا ابل لاقق اضاسو ةمعل ثيمسايلا اماكو نانع لدح |مناكو

 لأ ن ومو ملال يو هارت ناكل لليتيزاملا تلغدو كيف رن كايدك
 | اافتيا : فوج. ىف هعم ىهو الا ةيراجلا رعشت ملف همالغ ىلا يزرا وللا ابمفدو لزألا

 هقأ دعب الا ىلا لصن نلهللاو كنا كلبو هل ت تلاق هيف تمقو ام تفرعو هيلا ترافل
 00 اال اى هرجدذأ د 1-لا تتدو

2 

0 
 ” يل < 5

5 

 0 د عسل كك ملا لتلرف ذ لأقذ 1 ياكل لك

 11 2 مهو يف أبسشتو ب بايلا ىلا ةيرآ لا نيعو ايماك وهو ىسش اس يىنيعدف

 لا ى زراوملا ا رغشي و لازغلاك ب الا ىلا ةبثو تاو ىت> مساق رعشب ملف ساخنلا لزتم

 : ا "ىلا اهءفدا لاقو !محار هيلا مساق ر كف ابيلع يشغم هند ليس ةيراحلاو
2 

 5 000 . 0 حلمأ 3 املا ك كلذ ىف 0 7 00 اوبلطف



 ل (ذذ ا
 «رخالا لاق مو» 00 ذعابتم ابني ىلزه فحازم ©

 اماؤت تاذخ عضاور دودخ « ابيلع ىلزولا فءازم نأك :

 « هلوت امأو >

 0 هرك ذ عمسأ ثدح قو ءارأ و +

 ثكثدح ,نوكي نا ىنبطو فررلا نوكي ثكثءح قر اعاو رافقلا لزمال فر نا نان

 دحين ضايس هنأ مهو ١ رعشلا اذه لاق ا

 «بستتبال بدلا نا بدلا الو # م« هلوت امأو > .

 وأ هل ةيراخل لاق يش ناململا ف اوورو 4 ميال ىبجملاو مي م بدلا ناف

 وه أنيش كلذك هفضنع تراصف ين«حامأالو ىنم نسحأ ضرالا يف سيل هل. ةقدصل ١

 قرخ نم هيلع تملطاف هذبرب ناسنإ بالا اهلع عرق ذا ةفصلا هده ىلع اهدنغ ظ

 8 ىلا أهحاص داع الف مهنأو مىابنأو مرحلمأو ينال قس ىف تارك بأي ظ

 كفؤ تالأقف أنا كلذكوىلن لاق مهنسحأو قاما حا ام كيا يبت بخأ 25 هل تلاق
 هنأ ىئرمحدل لاق حام هأو كنم نسحأ هتنأرفبابلا قرخ نم هتيأزو نالف مويلا كدارأ

 هنتي نا كلذب ديرب وهو نيترع بش لك يفههرصت ةينج أ نأ 0
 . يف هثعرصل ةينج ىنأ ول هللاو امأ نيتىمالا رهشلا ىف هعرصن ام وأ تلاق امنع ن
 ىلع الا ماوعلا دنع وه سلا ناسنالل ناطيشلا 0 نا 2: 1 اذهو نيفلا 2

 ع رت كابو ا اهللاق 5 الف ةماعلا ةعلدب ا عادم 2 . 1
 نم ىر !ع اذه عمس دقف هالع ناك نم ءادفلا تنأ تلاق انباع رثك أ الف 1
 اهاعإسأ ةفير اخ ءانينل ةارض[ ىلا راف ةلعر قا اومتزو“لوالا عمسام ل در
 ةيراج غب الحرز نا ىئادملا نيسحلا وأ مزو“ كريغ 'ىثو كنيع ةرق رظن رظننام تا

 0 سس ادع تزاج 3 0 طقس 7 لا ْق تا 9 5 2 م ا رش

 انا يمي انطنل لاقف ربحت و ركلا 5 انأرف ةراج 8 ا يقربلا اراب را

 (سد ناوبح )1١-
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7 000 

 5 6 رم - : 1

0 : 36 , 

 3-3 ي دف 1: ْ 1

 لذلك يف لاقلا لون أ ارش : طرأت لوف بابل اذه نمو انوص عمم هيأ الرمل
 كلاما روبظ ىرو رعنو اشيحج *« ةرفش يسيو ةاموع لظب
 2  كرادتلا هدش نم قرخام * ىحتلي ث يح نم ميرلا دفو قبسيو

 كلف ناحبش باق نم 'ىلآك هل « « لزب مل موللا يرك هينيع طاخ اذا

 12 كن | امزغأ نحأ نم لس ىلا * هباف هئثير هينيع لعخيو

 ل >اوضلا تلا هاوفأ دحاون * تالذب نر ملظع يف هزه اذا

 ش 5 اولا موجشأ أت دتها ثيحب * يدتبمو ةالفلا ىثحو شنالا يرب

 2 7 |. ارا نبو سول دا 0 ىلع لدبو

3 
 نس

2200 

 ع

 ظ لاقق شرالا

 با يدلج قزدو « ةيرغو 00 8 فروا

 هرقعو صو صوفرح طنرأو * ةلظ ناتبشو 1 الضر

 5 نالعج لاسرأو # بطق سفانهلا صاخشاك لمثو

 3 برش رافو ساحدو رذو © ديرغو بضو ثافحو ثعو

 002 و 3 يري ةلمزلو لبوذو و نابرطو صو

 0 الا سوح ثيلو © لنحو غبض مل دقو رمو
 بسنت ال بدلا نا بدلا الو + هرك ذ عمسأ ثيح ىوأرأ و

 او دنخلاو توبكسلاو عملا رذو صونرأاو تدشلاو غوبافلاو البنر امن

 #7 دبفلاو راو بلعثلاو بئذلاو نابرظلاو ساحدلاو ثافملاو ثعلاو
 78 محلا يذ دض كذ لبو باواالا هذه رك ذ ىلا انرص اذا كلذ ىف لوقنسو

 ئ كلا, لوأ ىفاهانركذ ذ دقق عمسلاو ءاسفنملاو لء+لاو برقعلاو لرولاو بضلامأف

 0 ريرج لق © تايملا يه ىلزملا بر لزهو هلوتامأو



 ف يف قفار 5 3 زيرخأو ابجيوزت ,أ اتقفا ع وأ ايت وأ لوذلا و هيورىعدب دب هضم 8 ٍإ
 لوقي يذلا هباف ىبالكلا لاتقل ةيمل» ءالؤو ند هلك اونو همجأطل نأكف ارع : ةزافم

 « ٠ للضلاذايناهين آل « ةلاسر ريمألا ناورع لسربأ 203+
 لجوأ ناو سفوخنمىننكلو# لهم دسنالو ناصع ىناتو

 لئومتوملاةبهرنمام دوالاوأ « ةنامج يفوأءاقنعلاةحاس ىفو 22
 لامبال هنأ الا نوملا وه » ابحاص كدهرانلاىف بحاصيلو
 لك أ لباملك فرطو انامص * انثد-ح لج ناك انيقتلام اذا
 لك أمو بيصن اهنم هل انالك « انماعطب انل ىورألا تننضت

 لمأتالو هنع ىذألا طيمأ « ىننا دازلا ةمنص ىف هبلغأف

 لوأ ءاج نم ىأال انتميرش ه ةلضم ضرأب بطانل كناكو
 لمحم ةوادعلا ىف لكو ازحم * هودع يف ىربول ودع انالك

 « ىممصالا دشنأو »
 هب راشأو ىتاضف نم ىن راشي * يأثاا سرتح نرراج اممانالظ ١

 برشبإ هرؤس نم الضف عدب امهنم دحاو لك راصف اقفاوث دف اخر ر ا

 مقتسي ٍديفو هبحأص نم سرت امهنم دحاو لك نا ربخو داسفلا ىأتلاو هبحأر
 نأ ةيحال ياصملا هيخأ ىفو ربقلا بحاص ليتقلا ىفو ةيلا يف ةفبانلا رعش نوكي ن
 اذه يف هنداعإ انهرك كلذاذ تايللا باب ىف هانتبثأ دقو الثم كلذ لمج امنا نوكيا
 امناو قيقحتلاو ةنباعملا ةبج نم هنع نوربخم امئف مهنع ءانرك ام عيمج امأف“ عض 5ك
 هلوق لثم اذه 31 لث

 اهبألط نم ىئاطيسش ناكو.« اهبلطخ نم كناطيش ناك دق 1
 اهب ىولأ اكرتعا اف انيخ ظ 0
 ىعاشلا لاقو يمودلاك هنذأ يف عمسيف عوج ناسنال

 ذوعي ءوضأل ليالايراسو ميمأ + هنأكف هبار يفايغلا يوذ
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 | 010 لادتشالا هلل عمابس الو ش>وتسا سنالا نم دعبلاو ءالمللاو دالبلا

 ةسوسولا بابسأ نم ناك امر ركفلاو ريكفنلاب وأى اب الا مهمايأ مطقت ال ةدحولاو

 ىف ركفهنأش ءمعالا ىبربخو «رفانفلا دلو ينثمو رساي ىلأك بسام ريغ كإذ ' لسا دقو

 اذاو دنهلا نم ريثكل كلذ ضرع دنو ةووادو هوم ىتح هلقع لهأ ركنأف ةلئسم

 " تضقتناوهنهذق رغو بائراو ريبكلا ةروص ىف ريغصلا'ىذلا هل لثمناسالا ش>وتسا

 ميظعهنأ ريفحلا ريخصلا ' يذلا ىلع مه ءاورتتمل الام عمسإو ىرب الام ىربف هطالخأ

 اودادزاف اهوثراوت ثيداحأو هودشانتا ارعش كلذ نم م م4 روصن ام اولءح مث لياج

 يفايفلا طسوتب نيخ مدحأ راصن لفطلا هب ىبرو "ىثانلا هيلع أشنو اناما كلذ

 موب حايص دنعو ةعزف وأ ةشحو لوأ دنعف سدانحلا ىلايللا ىف ناطينلا هرلغ لمتشتو

 ةعيبطلا لصأو سنجلا ىف ناك اميرو روز لك مهوبو لطاب لك ىأر دنو ادص ةيواحمو

 ةفصلا هذه ا يك رعشلا نب كلذ يف لوةيفلبومو عياش " ب>اصو اباذك احافن

 "ص * ابناتق لوقي نأ ىلا كلذ زواع من ةالعسلا تلكو ناليغلا تيأر لوق كلذ دنعف

 ظ بوبأ نب ديبع لاق اهتجوزت لوقينأىلا كلذ زواع مث اهتقفار لوي نأ ىلا كلذ زوامت

 ظ رفنتم فئاخ رفق بحاصل « ةقيفر ىا لوغلا رد هلذ
 ظ لاو

 ظ لك اوهلا لاحألا تاب را مي ىذلاو ئذلاو لوذاا قيفر اذهأ

 ا « رخآ لاقو»
 ا هلئاستضفتدق ىتح سنالا نم © ىنتناو نجلا فلاحتارففوخأ

 هلئامعتو هقةلخ هنم نحالو * هل 047 ىسنالا بسن هل !

 أراقألا هذي نوقني سب م ءاهيف مذمو هب مهارغأو بابلا اذه يف ه مدازامو

 8 1001 وت زيف لق هنن ذأ ايالاو ميم أيبارعا الا رابخالا هذبمو

 'امأو ظف سائجالا هذه ىف ثيثتلاو ففوتلا لببس كلسي مو كنشلا وأ قيدصتلاو

 وف بذك أ ىبارعالا ناكانك مهدنع ةبوارلاف ربخ بحاص وأ زعش ةيوار اوقلي نأ

 كلذ رثك أ هثبدح ك.حاضمو ىلغأ هتاور تراصو مهدنع ٍفرظأ ناكهرعش

2 
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 الح

 نون فيسلا لومج ظيفلا نا ٠ # تح يوذ ماوفأ ظلاغم رذءا

 قئاطلا ماع وأ ىندشأأو

 :نون# ميلا راذح نم هياك # هتمامت تلام دق ملم لك نم ُ

 لبالا ىرئالام يرئوأ ةنونم « اهسحم نيديعلا ةيماس نعال 00
 ظ ىفاوملا نايفرلا لوالا يندملا ىف لاقو

 ناوبلا رداو هشذا « ىناداع نف يف اودلاانا :
 « ناطيشلا قرطم هارت ىتح « ظ

 ظ 5 نب ناو ل ل ١]

 ناطيشلا ةرار ع هتطعسا © متم وأ رعاش نع اذاو

 ' 1 نبال 1

 انزاخ نا ن نم مدعت م دعصتت * ابلاقع لحأ ول ميهدلا ىدنعو 00

 مهلوق لثم اذه نكيلو ريقحتلا ىف نذل ١ .هدلا رغص ل

 ةةزلاىذ لوق اهأو ناكسا وأ لاق سهدلا ة 7 7

 رئارضلا باخطمصا لثم اهني ذاحأ ع ةمطخم ىف بك رلا نهمح اذا 4

 امظع همارلا كانت يف ريخسصلا صخشلا ىرث تاعاس راهنلا يف نوكن لاس
 طاسبنا نم اعيفر عيفرااب سيل ىذلا توصلا ممستو اعيفر ضفاملا ت رسال د

 زارملاو لامرلاو نافئلاو افلا طاضودل دجوبو ديعبأا ناكملا نم ةودغ

 هل ضرعب ام دنع ناك-أا كلذو تفولا كلذ عبط نم يودلا ل ربا فام

 ظ ةمرلاوذ .

 عماسلا ييوداالا ن 53 ! مل ىدص # 1 هيبشتل انبداح لاق. 97 1

 ىلوق قاحسا و أ ناكو ود ودلا يع همن هيوادو ة هيود تح ىردلإوا

 هؤادساو صمالا اذه له ناليغلا لوغتو نانْلا فيزع ند بارع الا رك. ذل

 ىف ساق لاو رق نو ةشحرلا مف تلم شنوا هالي ا ا
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 0 ا 5 دجاون تساون ونجم كنونج

 - نما

 0 : ذئموب يندشنأو
 . رفويساالوبشم 7 هبأعل ليس نون>ع ينونأ

 7 00 ةدايم نا لوف لوالا هبشن امو

 امونج نجو نيطايش تنغأ © براعم لوقتأم يتانأ ايف

 ل  ةرعورلاب اتم رث ٠ ادئاصت لوفأاماهل تكحو

 0 1 0 ليثفلا يف لاقو

 13 اردجناك ضامي مام د«وسالا زهشلا وباب ثلاخرشنا

 0 0 2 رخ آلالاقو
 "زاك لا هؤرب نونج بابشلا نا « اا تاقف انونع كندبع تلاق

 0 1 ١ 3 لوش ثدح رعاشلا لاقام نسحأ امو

 دج نملا نم قمنا نب ولف ه تلك أو ترطبساو تلجو تند

 لوق ثيِح رغاشلا لاقام نسحأامو
 نبع ةادنلا ورم ىدب اتلك « هنيع ةادغلا دنع ام تداج

 3 أ 0 هل:م ىفابلثع دوج نأ ام

 3 : يجمجبا لاقو
 : ب يا ل تاذب نانسلا الا * ةبفاعم جنم لآ ل ارو

 ! 0 ع ع فيسلا بيطخ نا فيسلاب» هب ثممحدت ىلاف تبطخ الوأ

 0 «دشنأوو
 ظ 00 . نونلا تاتشأ نيب فلا ه برضا ىفرلا يمح اومحأ مم

 "قوبل م نونا اووادو ه يداعالا ءرد مهع بكنف

 01 ديعس نب رفعج دشنأو
 01 او ناسنالاو رعبا را « ةعارأ نيب ماهس نونإلا نا

 1 ًاضبأ ىندشنأو

0 



400 

 تاحيو مل سارفأ دسالا فو ه ممويلم كانم نانخلا بحبل اق

 بك ارملا تملعام مهنزوعأ دفل 0 اذفنت مجلتو اموبرب جرسلأ

 5 هللاو رادفالل باذالو * ىرحلابف تنج نانملا تناكناف

 بذ ارخار بأ | بحاصو «# عدخمو عداخالا سانلا امو

 تناك لاق رخا 0 ؛ علارلاو ث ثلاثلا تيبلا نيب نوكي نا ىنذ ناكدف هل تاقك لق

 لاقبابلا اذه ريغ يف تان له تاقفلاق اهينتمطتحا ةمطحلا نكلواتي نيمرأ هلل ٠

 امل هتان * ىث قدصأ اهدنع هللاو وهو ىتجوزا تلف 'يث 5 مل

 فيعم م هللارس عاض دقل * كفنقل رارسال اعيمس ها 5

 ورا دالبلا ىلا رعش عم بنكي وبهذو بضغف تك نا ربصأ 0 1

 ارزثمو افطع تقلا ةرغ ىلع « ابلثم دجاو أهم ى ءالاف

 34 يذوولا اضم رتاوو 2 هما الجرو لوغ ادعأس ا

 ارسكدو هسامغأ هباوج «* ثعفر ةداز ملا راشاك نطو

 اروزأ بئارتلا ىنان ٌوِجْوِج ىلا * امها ع تطعين نيجرأاكنايدنو ل
 بعك نب ةدعج طيش طيمشلاي قو نزر نب 20 همساو ناطيش وأ نآكك لاقو !ٌ

 ىأ م-مملع بني هدلب لهأ نم رخآ لعجو روج مولع بكش لو ريمأ ممانأت :

 ْ لوقب لم ابيقن مهيلع نوكب .
 ايرةءالوغ نمحرلا هجوز « ابقو انبكن ىذلا اذاي ا

 ابيت اذا سيتلا ةسبلل « ابلباو هلام اهف مجم

 ابر يبر قدخ اهم نباع « ابرطتساو تب رطتسااماذإ ىتح
 ءابقسأ علسو نيتاو تاذ *

 مماف» ىرخلابف تنج نانملا تناك ناف * * هلوق امأو نتخم ل لوش انواع

 مكحلان جاعد لاق دنواده لس

 عرصل ةاهالادنع هناطيشو © بشان نب بعك رهدلا قيش فيك و ظ 1

 نينوي يلد ل 1

1 : 

00_ 
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 ربو جرسمو اذفنف احلم + تارثح اكار تنك امو

 يرّلا ريثك هنس كحام ه يلف تح داليا اننرحاو

 يرسيتيرافملا ف ليالابوهو م ركم ةبازخ هوو وم
 ظ

 تارشحلا نم نجلا اياطم ىف بارعالا لوق باتكلا اذه ردص ىف انربخأ دقت

 بارعالا ضعبل يبارعالا نبا دشنأو شحولاو
 بااعثلا اياطم نه صشأو ذل « يف مف تبكر دق اياطملا لك

 بئاكرلا ماما اهلجرب بخت ه ةيرمش ةفيص ناوظنع قلما

 بكاومايدأ نيب ىلربموقب * جرعم نيديلا حرس ذرج نمو

 بئاجنلا قاتعلا صواب حربت » ةدجو امتع دادزت ةاراف 04

 بنارالا تايفاع نم ةيردم * ةرح نيعارذلا ءالتن لك ! ادعو

 بسابسلا ف يرسا/لوطهبرضأ © هنامز لضف ماتعل لرو نمو

 نك قفل هللا نلحأ لان اهبكرل تناكن جا يرئأ هل تاقف ىبارعالا نبا لاقو

دشنأو ناذ الاف ةمسلاو اهر وبظ ىف عيقوتلا ءابلثلاب دجأ
 

 بدانلا ب وك د نم ىهشأو ذل * دجأ مف تبكر دف اياطملا لك

 براوف راطف نم ادرو ردابب © ةيقاف نم طح طوف رضع نمو

 بحاصلك طىبرأاضةلا ذو « ةاخ كيلر عملا الايمو

 بكانعلا مظع نم ًاراطق دو « ةقرب دفنت لثم ابفرأ و

نفو ةلملا كرا قد بكرتال ل بئرألا يف موف انرسف دقو
 وبأ يندحو «ةقرب ذف

 رفنجراد لظيف اذاف احيف أبارعا بلطأ ىلاولأ عمو ديرما ىلا تركب لاق ساو

 موب ىف كلذو القع هنم نسخحأ ناسنابالو ارجو هنم حبفأ ناطيشب عمسأ مل يبارعأ

 هل تلق ىلا بحأ ةوالا لاقف سمشلا يف تدمق اله هل تاقف ادرب هدربك رأ

 ينجلامأ ىنيلا لمحي ُدفنقلا له ءاوحلا ىف هب العو ىنحلا هاطتما اذاذفنقلا تأرأ احزام

 ىئدشناف تان ارش كلذ يف كلف دفو بارعالا بذاكن' نم اذه لاق ذفنقلا لمحت

 | ارواب تر دورس كه يدل نكد
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 :قاهد اذام جوانب نر انه تطامحو|رلاقع تددش

 ناسللا قومشمربلا هجوك © حيبف هحدحو ف نانيع اذا

 ناش وأ بارق نم دلجو ان باك ناساو 0 الرو

 مب وهو بذكب ير , م وهو بارعءالا نيطابش نم نلنب دالبلا وأو .

 يرئا6 لاقدتو ةزيجبو بذكلا ليطبو ا

 00 ابلاعمأ ىلع * ىلا ديور تاقف دز تلاقف

 نم توم: اهمال ىلو ألا ةبرضلا دعب ديزسست لوفلا نأ نومتزب نولوقي اذكه مالا
 هلوق امأوةبرض فاأ نم شيعتو ةيرضا
 ىئ رك ذةءاجتلا ف لاطنأدمب # ىسرع هن ةياحتلا ىلع ىتب ْ

 رفع ةروص راحنلا نا ريغ * سنا لئامت مف وأ

 بونأ نب ريجي لاق دقو رثك ١ هيف اههبش ناكىنمو أرنم دلولا بكرت ال لوقي هناف
 هلئاسر تضف دق تح سنالا نم * ينتنأو ندا فلاح تارغق وخا

 هللامثو هقلخ هنم نحالو « هلحم فره يسنالا بسن هل

 هي رخالا لاقو
 ساسبلا رافقلا هتنروايفص « ةوادع دعب لوغلاليلخ راصو

 سااجلا هيوتحت سئاوه الو * هل فرعيف ىنحي سيلف
 . سماد ليللاو عاتنهنكلو * هرابم 'ىشل يدب الو لظب

 فوع ىف يرأ ام هللاو عاقمقلانب فوع هنا ىف ةرارز نب دبعم نب 42 ةعقلا لاقو
 ىتثدح براذ نب ةسم لاقو سنالا لئاوث نم هف ىرأ امم رك أ نوحلا لام ن

 دف ءادغلاب ان وعدف داو ىلا انيبتاف لجو انو ىشس فانجرخ لقا

 دنع لدم لك ابل ا ان كلذ لبنت وهو دي ماعطلا ىلا 5

 ري ءانريخأت مكلام اقف يف ارعأ يناقلتف هلاخ نغو هنع لاننا رولا كذلانم

 ولف اولحراف هعابس تبدجأ دق داو اذه لاق دسأ انلق مكبحاص مس | ام لاقف لع

 هلوق امأو لك أو يرمتسا ماا ل ءأج
 ع (ييذ -ناوبح- ) :١

 1 ا

 :٠ يسلك
000" 53 



 "0 يبيه يي

 "يي 789

007 

) 1/5 ( 

 ىف ةوقلاو هدعلا نأ نومزب ةذبعشلاو رحسلاو مهازءلاو ذخالاو يقرلا باحصأو لاق
 ميظعو كريوكسهل لاش دنملا نوطايش ميظع ناو دنملاو ماشلا ةلازنل نيطايشلاو نجلا

 نيح ريش نب دم هناحه ىف قاحسا وبأ هرك ذ دقو باراكرد هل لاق ماشلا نيطايش

 لاقف ةعانصلا هده يعدا

 باركلاو مدا رعش نه 3 « بايعصا نم تعج ىرمعل دف
 باب لك نم تامتهدلاو ٠ لكيملاو قلاوطلاب تذرفنو
 باحسلاق وف خبرملاو الحز * يتالت ام ىءامسالا تالغو
 باصللادعب حيحصلاحرصل «نيتأي رحبلابحاورالا ترثتساو

 الك قال اسوتك تاو انسمكدلاربتئاطل قم اما
 ناجدلاو سيرانلا لمفو ت .« ايوركلا نقثم تكحأ مْ
 بالطلاب ءافتحالاو ةم « دخلاو ةياعسلا كتفت . 9

 باراك ردو كروكس « ىمسلاو ليدانملاو ميئاوحلاب

 هلوف امأو
 ريش ٌرْخآ ريمقلا قام ىف * ءابه تراصف ةدرذ تبرش

 براضلا هيلع ديعل نأ الا تنام ة هبرضتب رض اذا لوخلا نأ مزن ةماعلاو بارغالاناف

 مهرعاش لاق دقو تمن مل كلذ لمف نا هنآف ىرخأ ةبرض ىغقت نأ لبق

 تاش كلذ لبق ينيب تيلف # هلهأ سرح رادقلاو تينثف
 ىوبطلا دالبلا ينأل اودشنأو

 ناطباحر مو: تاعورلا نم « ينالأ ام ةنيبج ىلع ناهل
 ناحص# ةايعلاك موس © مالظ يف ىرسن لوذلا تيقل

 ىلاكم ٠ نعيدصف رفس وخأ ف ف“ لضزا وّضن انالك ابل تاقث

 ىناع بشتؤم ريغ ماسح » بتطما أبل تيتلأو تدنمل
 ' نارخالو نديلل ترفل + ابهنم دربلاو اناَرَس دق

 نانعلا تن' الاثمأ ىلع + ينإ ديور_تاقق هز تلاقث



 _ ان

 موثلك ن ورم لوغو
 انيلب نم ةدانف اد ذشو « انم نحلا بالك تره دنو

 هلوق امأو ءارعشلاره نجلا بالك نأ نوميزب مهماف
 رثد لبؤلا نم جورعو * نانكع لماجو شو> ضرال

 نوكي.الىذلا ريثكلا نانكملاو شوهلا ليوأت انرسف دقو رابو ضرأ يه شوما ضرأف ش

 انيش دازو ًائيش صقن لبالا نم فلأ جرعلاو جرع عمج جورع هلوقو ددسع هقوف
 ىلاعت هلوق لثم ةردبم ردبو ةمهردم مهاردو ةلبؤم لبا لاق لبالا نم لبؤلاو

 ريثك ناك اذا مرج لامو رثد لام 0 مهناف رثد هلوق امأو ةرطنقملا ريطانقلاو ظ
 هلوق امأو

 ردب هليل لك عمسلا قرسل # رفع لك اببرح نع اوفو 938

 ةدش نمردبلاز وكي ام ءوضأ يف ارارج الا عمسلا قرسال هلعجو تيرفملا وه رفملاف

 هلوق امآو هير انزل م

 سهز مئاوزلا ن نم ءاسنو « نس نالت حا ظ

 مهزجار لاق ماتقلاو جهرلا باحسأ مهو يبجلا ةعلوز ون» علاوز

 هعاوز ميو ليالا شدغ يف * هعارأ ىنون أ نيطايشلا نا ظ

 مجنلا وأ اهركذ دقف نابصيشو نانقنش :

 « نايصيشو نانقنش ينال * َ

 مه عاش لاف دقو لئابقلا ءابآ ع نمو ناسانر ناذ

 هوه نم هل لاس سيلف م * الغلا انيف عرعر ام اذا

 هوه ال ىذلا انيف كلذفر * ازالا دش لبق دسي مل اذا

 هوه روطو لوقأ اروطفذ © ابصيشلاىن نمبحاصىلو :

 اناطيش رعاش لك عم نأ نولوقب مهنأ ىلع ليلدلا ىف قدلي نأ حلم تبيلا اذ
 ىممالا راشب لوف كلذ
 دمحأ هرفتلاف ينك رنا تلقق * ةركب فلخ ىلا نانقتش ىنامد '
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 ْغ هللا دبع نب دسأ حيدم ىف قدزرفلا لاقو

 اناسارخ ىدوطوأرونلابزاكوم ه انتحدم  لابشألا ابأ ننلبتل
 اناطيش هللا قلخ“ رمشأ نامل اهرب_->- نايقعلا بهذلا اهنأك

 « لوو
 هلئابخو ةئنح ينتهد موب « ىنترذع ءرقموب يدنع تنكولف

 رخ آلا لوف لجأ نمو تببلا اذه لجأ نف
 نجو سنا نم هللا لابخ ه قالف ةيراج عاز اماذا

 درب نب راشن لاق املو سانلا لباخلا نا اوهيز

 دمحأ درفتلاف ىنكرتا تاقف « ةركب فلخ ىلا نانقش ىنامد
 هيلع درب مياس يشثعأ لاقف سو عا ل نوكيا نم رعشلا يف ىل دجأ لو

 رشنأ ةريزجلا ريزنلل اولوقف 0 افن_ثمادرق ينجلا فلا اذا

 ناكو 1 0و هيج نأ هلزنتا عم 200 ًاديدش اعزج كلذ دنع راشب عرج

 درع دامح لوق دشنأ ىتح هنم اوأر يذلا درفلا كة يت عزي نم فرمات لوا

 درةلا يم اماذا # درف نم حبفأ ابو

 ظ « هلوق امأو »

 رطشنصن ىلناكذاهوحسم © رابو ضرأب ةطخ املو
 لاق دق هنال امناريم نم عيرلا ىمدا امئتف

 يركب ناك حازم. ةرخاو ىهاتيلا لامن الديع تك ارب

 رز ' ريغ انلها ىف هاسن ن فيو ليا اكو ةمملا تو

 مجنلا ىبَأ لوف هعم لوقي اناطيش رعاش لك عم نا ىفو
 رك ذ ىناطبشو ىنأ هناطيش « رشبلا نم رعاش لكو ىلا

 «رخا لانو )
 ينع وبن نيعلا ىف ناكو * نسلا ريغص تنك ناو ىلا

 000 *« نلا ريبك يناطيش ناف ه
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 ده ىلع دمتالو مولطلا ىو « ةبقأمم راق كاصع نف

 نيتيفطلا تاذ ةيملا يفو نيتتكنلا ىذ فو بالكلا نم ميبلا دوسالا لاق ىف ءاجو |
 يف هرهش دفاعلا يفو ناطي_كثلا لفك هناف ءانالا ةملث نماورشنال ءاجو ناج اهماف |

 ىف مكنيب اوصارت لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا ناو ناطيشلا لفك اهنا ةالصلا
 نأ اورو نجلا حئابذ نع ىهن هنأو فذخ تان اهناك نيطايشلا مكانا ةالصلا
 دنع هبيصل نونج هب اذه ىءانا تااقف و هيلع هلل يلص يتلا ل 07 07

 هفوج نم جرخف ةمث عثف هزدص لسو هيلع هللا لض ىنلا حسم لاق ءاشعلاو ءادلا

 مرعنقأ مكحم مهني ناك مد ىف نجلا نيب ىذااقلا ةثالع نبا يذق دقو اولاق ىمسيو رج
 رخ قزو الازغ ابفادص لعج هنأ معزأ ىنارمباا ةديصق ريسفت ىلا لوقلا انب عجر مث

 هلوق امأو نجلا بك !سم نم ءابظلا ناف ابك سم هلءحتل لازذلاو كَ ءطل رثخاف
 ركب ريغدجأ مل تش يتهو * امم كاف تودع أ

 ةلوقانأو تفاش ةَوورَم ىلا " ىه لق هناك

 ورم م بحاص ميد ىلاخو ر # كلا رهسماهلا+و ورمع ته

 رعشلا هباسل ىلع لجفلا ا انأظيش ءارعشلا ع ن* لخ لع عم نأ ف نومزب مناف

 ناطي_-ش لحسم الاخ نا و لبخلا ناطيش ور< تن ةينحاا هله نا يلا رهملا مز زف20

 اعداذا ةءصصعص نب باغناكو قدزرفلا ماممو مام وهو 2 هلاخ نا رك ذو يشعالا

 ناطيش مسا نا لاقب ًاضبأ كلذكف ورم بحاص هلوق امأو ميه اب لاق قدزرفلا
 لاق مانبج هاده نيح لحس ىثعألا رك ذ دنو ورمي قدزرفلا

 مذلا فكيحبلل يعدب مانب >2 هل اوعدو الحسم ىل هل خ توعد '

 « لاقف ىثعالا هرك ذو »

 مح ص تايشعلا شادح حب * هؤادف ىش ينحل 2 ىنابح

 م ملس يثعا لاقو ف
 لبخلا لذ لثم مهيف ناك امو * ةوسإ قدزرفلا ىنج ناك امو
 لحسم لثم نعاش ورمدماالو * ةخيشو ورم ل« يف وألا ىفامو
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 هلق ييلاعت هللا نا ةماملا متو هيلع ركنأف لبج نبا كلذ غلبو باعشلا هذه يف هنم
 . .اهناف لوذلا الا اًواش ةروص ىأ يف اولوت نأ ناليغااو راملاو نيطايشلاو نا كلم
 ..اوساق امئاو راج ىلجر انوكي نأ دب الف اماجرالا اهسابلو ةأرملا ةروص عيمج ىف لوح

 - ىلعو يلكلا ةفيلخ نب ةيحد ةروص ىف مالسلا هيلع ليربج روصت ىلع ندا روص]
 ىلعو نينمؤللا ةروص ىف دوادواطولو مههارباو ميم اونأ نب ,ذلا ةكنالملا روصت

 ةروص ىف هروصت ىلعو كلام نب ةفارس ةروص ىف سيابا روصت نم رئالا ىف ءاجام

 هنأ مدأ ى حاورأ ضبفل رضح اذا توملا كم روصت ىلع هوساقو يدحنلا خيش

 نم نأ ربما ىف ءاج دقو اولاق ةملاطلاو ةملاصلا لامحألا ردن ىلع روصتب كلذ دنع

 . قوه نم مومو ناريثلا ةروص قوه نم مومو لاجرلا ةروص ىف وه نم ةكئاللا

 تصلا ىلأ نب ةيمالراسو هيلع هللا ىلَص يننلا قيدصت كلذ ىلع لدبو روسنلا ةدويش
 ١ دشأأ نيح

 0 ثيلو ىرخالل رسنااو *« هنيع لجر تح رونو .لجر

 ماتو ملوقع 0 ممئادبأ طالخأو م ءروص فات نأ ماقتسا اذاف اولاق

 اولد 3! لونلاو ناطيشلاو هيلع هللا ةنعل سدلبا نوكي نأ ًايضلأ زاح ممعاطتساو

 ىلامت هللا لوح دقو اولاق ةعاطتسالاو نايبلاو لقعلا يفاولد نا ريغ نم روصلا ىف
 ادغ هارت نأ نم كلذ هجرخ ملو رايطلا نومل ملا هامس يت ًارئاط بلاط ىنأ نب رفعج

 ةاواسملاعم مهنع ىلاعت هللا ىذر ةز+ همس لقع لثمو ىلع هيخأل قع لثمهلو ةنجلا يف
  تفلخ اهنال لبالا ناطعا ىف ةالصلا نع ىهنلا رثالا ىف ءاج دقو اولاق قلختاو نايبلاب

 عولط دنع ةالصلا نع يب سو هيلع هللا ىلص ينلا نا ءاجو نيطايشلا قانعا نم

 فلن ناطب_كلا نا ءاجو ناطيش ىنرق ني.ب علطت اهناف اهعولط مّن ىتح سمشلا
 نين رقم نبرخاو ا صاوخ وثو ءان لك نيطايشلاو يللاعت هل ونعم كلذ ركش ف يخف ناضمر

 ىئايبذلا ةغياتلالاق هارب | نبد نم هيلع او ةدام اياق ؛ يف برءلا ف كلذ ةربشاداغصالا يف

 ١ دنفلا نعاهددحاف ةيربلا يف مث « هل 4 ذا تناءلس الإ

 3ك دمعلاو حافصلاب مدت نونب « مه تنذا دق يلا نجلا سيخو
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 شوملاا دالب اوطسوتو ضرالا نم هب 3 اذا اوك ب رتل ل نا اقهر

 نود. اء انا هنوص مفريف مهدحأ موقوف نيطايشلاو ناليغلاو ىلاءسلاو نانإلا ثبع اوفاخ

 نونا نأ نومجز مهو ةرافخ كلذ _ ريصلو دحأ مهذؤل الف ىداولا اذه ديسل

 قشثملا قيرط ىلع وه أمنا كلذ نا ىنملا ابعرص اذا ةنونلا ناو ةينإلا هتعرص اذا

 قرط نم اهلا ةرظن ناو انم ةأرلا قشمب ناطيشلا ناو حاكنلا ةورشو ىوهلاو

 عمسو لاق ناسنالا نيع نم دشأ نالا نيع ناو مايأ ىمح نم اهملع دشأ اهب اضل

 ناطيشلان اك وللاقف سلا نمناطيشلا عر نورك. نيماكتملا نم أسأن ديبع نب ورم

 بهذف ةيم ناك كلذ لعلو هل ليف ابرلا ةلك أ هب ىلاعت هللا ركذ امل ادخأ طبخ ١

 ىذلاكىلاعت هلوق دعن ءاوبتسالا نم نوركش امو لاق افاعضا دادزاف رثك دق هلءلو لاق

 نوعاطلا يمسيو ناطيشلا نم نءط نوعاطلا نأ عزت برعلاو نيطايشلا هنورتسأ
 ناسغ كلم يناسنلا ثراحال ىدسالا لاق نجلا خامو

 راجلا ةديقم ين حامر * نط تنشف

 راح كابا 3 ندلا 4 3 7 لع تيدخح ىفلا ش

 ريعلا طبنرب نمو لاذنالا هلتقت نأ هنئارمو 00 3 ىلع فاخأ نكأ م لوا

 نوعاط هنمطدوأ هنمطت يذلا تنأ نوكتفهياع كفاخأ تنك امنا ىنكلو سرفلا نو

 سابعلا ى ةلود رك ذب ىناملا لاقو ا '
 ىنحتلاو باذدعلا هذا و * نملا حام ر هلا عفد دق 7

 1 يدأي لإ بدنج نب ديز لآ

 معو حيصف نم ىداعالا حامر * مهءزه ناك ام نإلا حامر الولو 7

 داؤد ىنأ لوقىلا ب
 م رباقملا ادص ىف ميلف © مهماع نونلاو توملا طلس ْ
 هنأ لس و هيلع هللا ىبص ى لا نع ثردملا ىف ءاجو ادانإ باصأ يذلا ن ول الا

 ىف سانلا ىف ماق ىماعلا نبو رمح نأو مودع نم زخو وه لاقف نوعأل ملا

 اورفف ناطيسثلا نم زخو وهاماو ربظ دق نوعاطلا اذه نا لاقف ساومت نو



 ف
 5 مه
00 4 

 3 2 ش ةفحال ا ل م

 ظ انو مزيرافكلا نأ مر ا لاثم ىلع رافكللو اثم ىلع نمؤملل نوكي

 يف قل ؛ نأ 1 هه رون "حاج يف قل ناسا نم ةجاحاو مالكلا نومهوتبال

 3 | اذحاو ةنج نم باوالا هذه عيجج ىف هالوك نك لعاةسملاب مس

 بأ اىعالا معزنو لجرأ ةياغ الو لوطلاب تو.كسملا مف قشو ؛ هلل داو بيرق

 و سيدجو اسلم كاهأ اكرلبو يمست تناك ين ةمأا كلهأ ني است هللا

 00 ادافو اهو

 اهرثك 1 اننب اهرتك اور اهيطأو ارحش اهرثك أو هللا دالب

 0 7 ارا هبجو ىف اونح اطااغ وأ اد معتم دالبلا كلن نم ناسنإ مويلا اند ناف

 17م لا نتل ا وحرلا

 | 17 يح ةفرصلا هبل ىلع ين ةدازأ ع نم نا اومز مذ الخو هدح ىلع

 رعاشلا لاقو هيتلا ف ىسوم

 ش 0 29 مسمي ىرقلا ءاجر * هلودس حمم ليالاو اعد عادو

 : ابول يدم يتح مؤدللا نم * هليفأ ىدتم ال العج ىعد

 نوثد# بارءالاو لالضلا ىف الثم رابو ضرأ لعج ينارعالا رعاشلا اذبف
 ! م 1ك امو نربي لمرو ءانهدلاو نامدلاو ودلاب هنود ا نوندحت

 | دالبلا كانت ىف موبلا سيلف اولف“ رعاشلا اذه ىنعم ىلع رعششلا ىف ربو ضرأ

 ا لوغ اهف ترض دق ىنلا يه ,هدنع لبالأ ن نم شوحلاو ةيشوحلا لبالاو

 ترد اف ةياملاو ةيدحسعلاو ةيربملاو ةيدبعلاو نا لبإ لسن نم ةيشوألاف

 0 ةيؤر لاقو شوملا

4+ 

 د

1 3-8 
 3 2 ه شوملا دالب نم الاجر توح ©

 : 8 4 ةمرشنالاثو

 00 8 ةمانل ول بشرف للا لع

 هأ ضن لاقو“ىنعملا اذه ىلع ةيشود> ةيرثطلا نب ديزب ةبحاصاومس امئاو

 | ع0 لاجرب نوذوعب ىننالا نس لاجز ناك ناو لان هلوق يف ريشفتلا
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 فالملاو نمطلا لهأ لاقف مهند صو نجلا ةقسف نم مسالا اذهم نيفورعم نيطايش

 باتكك يف هتروص انل فصو الو ههوتنف هرئ مل 'ىشب لثما برضي نأ زوجي فيك

 اهسم عيزفتلاو ةروصلا كلتب فيوختلا ىلع لدب مالكلا جرو قداص ربخ وأ قطان
 كلذ ك ناسنا نوكي فيكف ةرك دل كلذ نم 59 ىف غابأ يف ناك ول هنأ ىلعو

 قودص فصأو مه هروص وأ هونبأع دق ميل لئاه 'يث نماالا نوعزشنال سانلاو .
 سانلا ريك آنآ 1 قداص انا اهروصالو أماعت منو فيصولا ىف غيلب لب ناسالا

 فالتخالا عم لو نيملسملا نم نار ةلأ ةا وسانكلا لهأ ناعب م مالا هذه نم :

 اماعاهيعو كلذ نوكي فيكف هنم نوعزشب الو هيلع نوغقي ال كلذ نومهوتءالو ٠

 ظ برض ىلع مهعامجا ينف هدب قداص انل اهسؤر رودالو اناطيش رن مل نحت انك ناو اناق 1

 حبتأ وهل اولوةب نأ امهدحأ نيناكم يفكلذ نوفصي اوراص ىتح ناطيشلا حبش لثأ

 سرفلا يمست ام هب ريطتلا ةبج ىلع اناطيش لما ىمسإ نأ رخ آلا هجولاو ناطيشلانم ٠

 ريطتلا ةبج يلع كلذهابشأو ءابرحو ءاسنخو ءانرقو ءامص ةليملا ةأرااو ءاهوش ةعركلا .
 ىلع ليادناطيشلا حبق لثلا برض يلو هانيفل نملكو برعلاو نيململا عاججا ينذ هن

 مهمئابط ىف تبث نيذلا ءالؤه ىلع لزن امئا باتكلاو حيبق لك نم حبقا ةقيقملا يف هنأ

 رم لاق م نولوقي كلذكو لالالا رحسلا نم حصفأ وهل نولوةب اكو تبئتلا ةيانل
 لالحلا رحسلا هللاو اذه هتجاح ىلط ىف مالكلا نسجا نم ضعبل زيزعلا دبع نا

 كالذ ه.شا امو ذافنلاو ةماهشلا ىنعم ىلع ناطيش الا نالف اماولق اعر اضيأ كلذكو

 لخر ابلجو نوكس نا ديال هنا الا ةروصلا نسحا ىفروصتنب لوذلا نا معز ' ةءاملاو
 هدشما ًاسارعانا دمحانب ليلللا نع اوربخو رامس

 لوطلا ىف سنالا فالخ نيع نفجو 4 ةحلدخ قاس ىف يملا رفاحو ٠
 نيينملانيذه اوذخأ مهنظأمو لوطلاب ناطيشلانيع قش نأ عزت ةماعلا نأ اورك ذو
 اف قابطالاو عاججالا اذبم انلرخ نع مهل هذه نع هرابخأ امأو «بارعألا نع /

 نوروصتي نذلا ةكئالملا روصو مج ةنزخو ا يف لوقلاك الا كلذ ىف لوقلا

 نيكنو ركذم روص 5 كلذكو رافكلا حاور أ ضبفل اورضح اذا روصلا حب بأ

 ( نسد  ناوبح 5( :



 14 + كل مح دن ا ريصاف «

 - اذه ناوفص نب ةمقلع ن نللا ت كنان 0 هبحاص امهم دحاو لك برضف

 0 نجلا تلاقو اولاق ةيمأ نب برجو

 | (ربقهنرخ ربق برق سدلو * رفق لاكع برح ربقو

 . امدشت ٠ نأ عيطتسإ ال ان نحلا راعشأ نم نيتيبلا نيذه نأ ليلدلا نمو اولاق

  ضرالا ىف رعش لأ دشن نأ عبط ةسإ وهو اه عتمتب ال ةلصتم تارم ثالث
 0 ١ ساد ص نب سابع ابأ سماع ىبأنب ساد رم تانقو لاق “مت ءاب الو تارص رشع ةقشأو

 5 | يس نجلا تلت هنع هوم اونآك ىذلا ءانغلاب و رحت

 لوش فناهلا اربجو 0

 هدابع نب دعس جر # زحل اديس انلتق ن 7

 3 ةداؤف طخ يلف * نيمرسإ هانيمرو

 1 . ىبأ ن بلاط اووهتساو مهيف تاف هولحفتسيل ةثراح ىلأ نب نائم اًووهَساو

 _ هيف لاق ىذلا كلملا ىمخالا ىدع نب ورم اووهتساو اذه انمو ىلا رأأ هل دجوب مل

 - نإ ةراع اووهتساو نينس دعل شربالا ةعذج ىلع هودر مث قوطلانعو رمت بش
 3: هك ةانسأب داق نب هللا دبع نع قووربو شحولا عم راصن هليا>إ يف اوخفنو ةريغملا

 . نيطايشل هيوهسا ةرذع نم لخر ةفارخ ا هللا ىلص ىنلا نأ هعفرب

 3 ةفارخواللاق ةفارخ ثيدح نم اذه هلاسن نم ةأرصا تلاقف ث .دح امون ثدحهناو

 ٠0 ةلوبتساىذلا دوقفملا لأس هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمج نع اوورو قع
 5 3 مب امطنأ او رو لوبلا لاق مهبارشش ناك اف لاق ثورلا لاق م,ءامط ناك ام
 : ور لاق هنأ حبر ثيدحلاو لكو هبطالا لع ىلا نع ا مسارك د دن

 نا مكنايبص اوفكو حيباصملا اًوفطأو باوالا اوقلغأو مديقسأ اذكوأو هَ

 لم أف جرم ةرحش اما ىلاعت هلوف يف سانلا لآق دقو ةفطخو راشتنا نيطايشال

 وكن ةرخش رع نيطايشلا سؤر نا سأن متزف نيطايهلا سؤز هناك ابعلط محملا
 اند ىععام اولاقو ريسفتلا اذه نوفرعيال نوءاكذملاو هبرك رظنم اهل نمل دال



 غد

 بيب> يوه لك تريس دنو * ىذاؤف ىف ةيفص يروه 95

 بيصن ىذب كاوه نمانأ امو « يىدو تح:م فيك تاريألا كل

 بوذكملا قالا ةيفرب كانأ « قرب يدسالا ةورعو لوفأ

 بيع الو كاقر نم فاشن « ديز نءاي بؤاثنلا ام كرا
 بوهذلا ين بيبط نم ىب امل * ينشأ .نرظأ تاجئانلا ريسا

 رارسأ يف رظنلاو طوطاخاو رجزلاو ةفايعلاسنج نم ءالؤه هيعدب يذلابابلا ى

 فات.ك الا ىف رظنلا فو دسحلا ىف نال_ىللا ىفو رافلا ضرف عضاوم يفو ب -

 هايذللوا ىف اثر هعم نأ ىدب ةماسسم نآك دنو ركفلاب جالعلاو موجنلاب « ءان

 هعدخو هقيراخع فصو نيح ىعاشلا لاق

 رئاط ليصونو 0 ةل>و * نداش هبارو زوراق ة ةهضيش

 فص ىلع مهمم دحاولا ةروص سنج نا نمو نولوقو ضاع ؟ذو

 اعرف هدحو ناك اذا رفاسملا لجرال ضرع ام اريدك هناو قش ةمساو ناسا ١

 ةيمأن, ناوفص نب ةمفاع ثيدح كلذ نف اولاق التقو ابرض هكاهأ امرو اعزف4
 وهو ةك« هل الام ديرب 0 رخ ةيلهاجلا ىفركملا نب ناورمدج ىتانكلا 1

 لاق ؛ مضوم ىلا ىمتنا ىتح ةنايأ ةليل ىف ةعرقم : ةعمو ءادروأ رازا هيلعو 1

 لوقب وهو فيس 8 نيعو لجرو دب هل قشب وه اذاف نامرج 1

 لوك أم ىجل ناواغ لوقت قا متلع

 لولم“ مالغ بر « لولذهلاب مهب رضأ

 0 لولب عارذلا بحر #

 كالصنم ينسف دما« كلو ىلماهقىشاب ٠

 « كلتش ال نم لتقت *

 كاتقم خبأ امك م كل تينع كل تينغ 0



000000000 
 لعلام شمب تأ أ تمس راو بسك 60 فام لم

 انلا لب + ىلع نمدق ىلاعذ هللا نا تداءا م-مادابع تو ىف قيراخلا

 نم مهرامتأو يراصنلا زامت هيفام فرع دقو مهيف اوشن دف نيذلا

 اكو ندا د ا هئ!لعامأف ةماق ةسنك

 1 تشيلو بردلا هب اورد يت> ةرئاكلا اودوعل دقو تحبلا ناتوم |١ ىلع

 وش احتبال بارعالا هابشأو بارعالاو ةفاشلا ةفرءملاو ةنانلا ةسارفلا

 2 8 ىثعألا ثيدح كلذ نذ كلذ در نم نوبحت لب فااهلاب
: 1_7 

 1 0 لوش 0

 وفوهيفلا داو عال ذو « ربف ىن ثيغ ضشايفلا كله دقل

 1 هل ًاسسحم تاقف لاق

 ب نم ان هاما ءرملا نم « يدنلاو دوجلا اخأ ىعانلا اهأ الا

 0 « لاقن »
 بصنلاو سومدقلابسحلا اذو « ىدنلا اخأ ورم نب ناعدج نبا تيعن

 اأو كول لل ةافو سانلا لع رابخ الآ نحلا لقنلو اولاق يك اللا اذهو

 1 !اذهو 1كم برق هيف ىو ىذلا 013 وطلال ثوع اوعماسن 6

 .ضعبب هربخو هيلع فطمتو اناسنا ينحاا فلأ اذا نولوش اوناكو
 : : نم و نحلا نم ينر نالف عم اولاق كلذك م مدنع ناك اذاو هلابخىأرو

 مى : ىف ٌبابشنبثراحلا ن ةسويئراملا نرمأللو ةمنب ءاطلنب ور<يهيف

 ب لئ ذ نابكلا امأف عاطم ديسو سيئر سرافنيب نم رادفالا ىوذ نم

 وهز وهو فارملا امأو موهابشأو حيطسو قش ::لثمو ةماس زثعو ةلهاب ةنهاكو
 ام 58 ديز نب ةورعو ىرهزلاحاجالاو ىذيسالا قلبالا لثف
 1 . يعاشلا لاق دقو يمنا ريتسلا بحاس وهو ةلك نب حابد

 ا يخأرأ نا كناف « َينواذ ةماملا فارما تاقف

 10 يمجشالا ٠ ءاهمبج ٍلاقو



 ' ىعاشلا لوف ادلوللو 8 كم نا 22
 اك دال محو فرط نا و ١ دا ارهرح نا ,هال 1

 ضرالا ىلا اولزنأ ءامسلا ىف اوصع اذا اوناك نبذلا ةكئئالا| نم مهرج ابأ نأ اومتزذ ٠

 ةارضا ةرهرلا ارامجو انحم خم ًاراشع اليبس اولءؤ تورامو توراه ىف ليف اك ٠

 دراطع ىمس يذلا بكوكلا ىف دنهلا لوقو ديه انأ اهمسا ناكو ايم تدنن أمه

 _ حاورالاو نيطايشلاىلع مزع اذا هنأ ىلا نوبهذب مودخم نالفسانلا لوقنو اذهم اهببش ١
 قيد_ص هل لاقب ناك ىذلا يريملا لاله نب هللا دبع مهنف م وعاطأو هوباجأ راعلاو

 ىصماعلا نأ لوق دبع ناك دقو ىوسوألا ٌماصو ىدنحملا سايدك مهنمو س دابا

 هلوخد مطتسإ م م الكيه نوكي نأ حلصي ملاذا نديلا ع نكلو ةعزملا ةباجا كاسل ظ

 ارذلا ءاملاب لستفيو ىرتشملا ريس ىعاربو رك ذلا نابالاب رخبتن نأ كلذ ىف ةليملاو

 ىتح تابارملا لو_خد رثكيو “يف ايفلا ف شحوتبو تاموهزلا لك أو عاما عدبو
 ابلثل ندومإ الف بحي ف كلذ دنع مزع ناف نما نم هباشم هيف ريصيو فاليو قري

 ولف لاق تام اميرو نج اعرف هطبخ دام ىتمو امل الكيه هندب نوكي نمم سيل هنأف 0

 بارىعالا لاق لالهنب هللا ىلع قوف تنحل دكه مك نوكي نا حاصل نم 3 1

 ئور ا وملاو انتعاس نم مهاندقف مث اسانو ابابقو 1 انبأرو ريثك مم عم < انلز ارو

 نم تنأر نم هبخ ةالوه لاقذ طزلا نم الجر ىأر هنع هللا ىذر دوءسم نانا

 نم لاجر ناكهناو ىلامت هلوق اولوانو كلذ فالخ هنعىور دقو لاق ند لل دا
 امو لبي ,وأتلاك اعيش سانلا كلم ملو اقهر صودازف ندحلا نم لاجرب نوذوءإ سلا

 « لوذلا خجلا ع 61 ثيح © لوش 000 مجنلا ىلأ لوف انلفام ىلع لد
 نم 'يثلا اوجرخم نأ تس ادهو نجلا ُه هن تناب يذلا ل 20 نجلا ج 1

 مهمأ ةباورلا ضمن ىفو صاخ مال رظبف ةللجا ىف 'ىثلا كلذ لخد نأ كيلا 1

 مده نيح ديلولا نب دلاخ نأو ةمرمه نانوالا فاوحأ نب ةماعلا ف نوممسإ اول

 ملدسو هويلغ هللا ىلص يذلا هذوعىت> هدف ةماع قرتحا ىف ٍعح ررشلاب هتمر ىزع
2 
 ةيدسلل ناك هنأ كشأ امو ماوعلا ن نم بارعالا ب نحن لا ؛ هللا نكي [ةنفول



 لال لاا يس تبل تت يت

 ئ ” يلو مبتنبل ةملاقلا لع يضيو ناريثلا مل جس بهذا لاق 8 16 دف ]طف
  هرفت دن يذلا ناطيشلا نا ثيدحلا ىفوىلاعت هللا لبق نه كلذ نأ أونظ اذا بحجعلا

 0 لاق صاملا ىبأ نب نام بحاص وهو بوث يعسل نارقلا مهي نارقلا ةظفح
 يول كس 37
 95 فز اا

 الا هدنع سيل نم نوضرعتبو نولبخي نيذلا نحال مسا كلذ امئاف لبخلاو لباملا امأو

 : لاقف ميذيب ديبل اضيأ لصفو حونلاو فيزعلا

 لباخو نج لك انانأ نكلو « اولتوقل ذاذلا ناكول لذاعأ

 "كف لو نكن كلذك كلذ ناك اذاذ اولاق سان لباخاو لبخلا نا سأن معذو

 - تبعو تنولتو ةينحاا تطرعت اذاو اولاق * لباخو نم نانج حوانن *« رجح نا

 . رعاشلال ةو لوغهتلاغ دقللاقيو ةيهادلا برعلا مالك يف لوذلاو لوغ مث ةناطيش ىمذ

 ٠ لوخدمتنأن كلو تفدصدقف « ةعس ىفو زع ىف ىتب لوقت

 4 لوثلا كل امده همدهو ينبت * هب تامفام الا تببلاب 0

 3 « زجارلا لاقو »

 ' لوبطلاو تايارلاب فزت * لوغلا هبشكوألوغبرالاو
 2 لوحكملاب سيل نيع قال « لوحدلاو راتوالل بلغت

 0 رم 2 لاق كلذلو موك نيو مموماكي و مهل ن نوررظي 4 بول .إ| بارعالا لوق نمو

 ىضلا ثراحلا

 امأاقم 5 ديرأ ال رادب « نو دصن تاطخ دقزاتو

 "امان نا ةفاغ اهلاأكا ه نيعو ةلحار ليلجت ىوس

 امالظ اومع تافنجلا اولاقف ه مث نون« تلقف ىرا اونأ

 اماعطلا سنالا دست ميعز © مهنم لاقفءامطلا ىلا تافق
 . هئمتدلوو انامز هدنع تناك | نرسل 000 وءأرك ذو

 لاقث نهملا تراطف ىلاءسلا دالب ىلع اقرب ةليل تاذ تأر ىت>
 اماعأ امو لاسأ اماي الف * ركب قوف عضوأف اقرب يأر

 اور غنم السل و مالت كلل ياطا اه3ز كرتشما جاتنلا اذه نم



- 

 هذذ

 ربا اهم ىفاحلا يوس سحن الو

 نم ناكهلوف لوأت نم لوف يف كام وبف هلك اريخ راصويتتاو قطنو ينإلا ربظ اذاف
 مهْنم ناك نورخآ لاقو ةكئاللا عضوملا اذه يف نإلانأ ىلع همر سمأ نع قسففنملا

 نبناباس ملون ىلع كلذامناو مساج نه ناك هنأ ىلعال ةنايدلاو رادلا ىلا ةفاضالا ىلع

 ىراوسالا دئاق نب ورمتو ىردبملا ىلع وبأو ىميتلازاحوط نب ناماسو ىودعلا ديرب 205

 ىنج وبف نجتسم لك قوز لق ةقيقملا ىف ممانأ اوكوتو لاما يلا مهوناضأ 5

 تيملل لاقو هءانجتساو نطبلا ىف هنوكل نينج هل لق دلولا كاذكو نينجو ناجو 3

 موثلك نب ورم لاقو نينج ربقلا ىف ىذلا ٠
 انينج الا ةمسن نماحل + ايانلا عدت مل ءاطمث الو

 الذ نيسوركلاو ةلاو ةظفحلا نم ةكشئالملا كلذكو اولاق مرلك م هتنفد دق اهنأ ربخم

 دحاولاولاقأ5 ببسلا نم املا مل ئتشاو لابكالا هيج قرف اعرو تاقبط نم دد 1

 لزنت برعلاو 00 ليلخ ءاسالا نم

 مذ وئامأف ةدامع ىنأ لوق اذه سيلأ ةمهب مث عاجش ماعلا مسالاو بتارملا ىف ناعجشلا ,َ

 يسسألا دأو يما فون منن ةطالا ناطبش ١

 رفق عورخ يذب ناطيش جن 5 26 *م عال 8

 لاق هيل ل طابع محلا حلا ةناوزئللاو نايتطلاو ربكلا نومهسي دقو ٠

 هناطيش عزنأ ىتحةنرضألو هترفث نعزت ال هللاو هنع ىلاعت هلا يشر بالخل يرحم ١

 نينج بتارأأ بتر نأ لبق نم تانح:_بلاو يفاو اا 00 بارعالاو هنرحم نم

 اودشنأو ءاحلاو 2 ناجو نح لوقت

 نجو نح اهراجن فلتخم « نرثنيطايش ىف ىوهأتيبأ 2020

 مياس ىشعأ لآقو نجلا قوذ نما نو + 1
 رشبلا رصنع ىف سانسنلا نم تسسلو < ايفاخ تنكاذا نج نمانأاهفت ١
 نعم انأ لوقو نجو نح فاواغاو سانسنو سان رشبلا لاق نم لوق ىلا 2 3

 ةصاخ مث نأ نومزب دابعلا ءاسغأو كاسنلا ةفعضو « تناك ام ثيخ نيدحلا . 1 1

5 



 «  ملا وأ لقوؤ
 هلحست نيح عاقلا درب ناك ه هلمت ناهرلاو القع كردأ

 ١ هلامث هتفز نيطايش نئض

 لءدوأد ن ناماسل نيظايشلا ءانب نم لوألا ىنمملا اذه ىف ىثع الا لاقو

 هللا يدوولا ءامأب دروو * هر توملا عنمي مل ايداع ىرأ

 00 ١ 0 » ةبقح دواد نب ناملس هأنب

 هام نوةرفيأ رخ بئذو ةلللا بنرأو احس بضو ةقرب دفنق نولو اكو

 رن اضلأ كلذك ةوقلا يف اماو ثبلملا يف اماو نمسلا ىفاما كلذل بسن ام

 فورم عضوم اان شل وبس اذاف نبا عضاوم نيب
 7 3 لا وس دوخ دن

 2 0 5 ديبا لاقو مهدوبججو مهاب سيل اع :ةماوعأو ةوقلأو

 ابمادقأ ايساور ىدبلا نج « ام وحدلاب رد ش5 بلغ

 0 5 الار د
 00 راقبلا ةنح دولا < « ماك ديدملا [دص نم نيكبس

 5 « ريهز لاقو »
0 

 2 >5 اولعتسيف اوفي نأ اموب نوري دج « رقبع ةنك تانتف نولع

 2 5 ١ مثاح لاقو

 ....اموقلل جيشرلا ىدبالا وزب 0 00

 ا ين وذراارم ةفرص ىف ثيد- لا فو ىرقبع ديدش وأ قاف ين لكل ليف كلذأو

 يف نلا نولزلي م م 'ايرقبع الظ هللاو يندلظ ىبا عا لاقو هيرف يرش ايرقبع رأ ملف هلع

 ٠ 00 نم هنأ اوذارأ اذاف ينج اولا اناس ىف لا اوركذ اذاف بتارم

 ' مره رغلو م هدحأ ث ثبخ ناف حاورأ موف نايبصلل ضرع نم“ ناك ناو رام“ عيمجاو صاع

 هلا لا تررافع عمجاو ترفع ويف ةوفلا ىف كلذ ىلع داز ناف ناطيش وبذ

 ةملا مو كياقم نم موق نأ لبق هب كد نأ نملا نم ترفع لاق

 ؛ يسعاشلا لاق ىفاوخو



 ا تح مؤللا فيرعبسم * ةرمغو ل لهو قل

 رجلا نمنيشت:او ىمأرنيطايش © تصلخ لوقت ام' قانا الف

 مجنلا ىبأ لوذ هيبشتلاو لثما نمو ٠
 لمدلا لمف براغلا دهتماو * ليمأالا مانسلا ينج ماقو ١

 م رحأ نبا لاقو»
 انينحلا هب ءابرجلا يداهم يمازملا رفز اسف نم لحم .

 انونج هب زابزاملا نحو * ىراوسلا علقلا هلوف رسكت

 « ىثعألا لاقو ف
 قاف آلاو عالتلا نجو ح « دقلا عضو هيوص ثيذلا اذاو

 قايسلاو مني ورللا الور * ا برش ةهافس هدزب :

 « ةغبانلا لاقو »
 كمعلاو حافصلاب صلب نود # مهل تاذأ دنيا نحلا شيخو :

 مويلا اننيب امم رثك اب مالسلا هيلع ناءاس نمز لبق ءانبلا كلذ نا نومتزب صدم لهأو
 كرار ما مأر اذا مكنكلو اولاق مالسلا امهيلع دواد نب ناولس نيبو

 يجرعلا لاقو ركسفلاب هونامت ملو نجلا ىلا هودتفْضا هيف ةليه
 خجافال هلعم نج حسن ن ه © لحاض 42 ايعمأس# تدس 1

 واذ نن نامل نجلا لمع نم اهنا لاقب ىتأأ يه رولا اقول ىمسألا ل 1

 ثيعبلا لاقو هيف كلشالام كالذف تاماؤاو زيراوتلا اماف مالسلاا ما

 نيطلا نم لمعت مل ةراجملا ن ا ةماعلا رك ذل دايز ين :

 نيطايشلا ٍناهاسل تن ام +اعفري سنالا نأ ريغ اهناك 1

 م« يدنكلا عن :هملا لاقو >

 انهلاو ماشلا لو قارعلا لح "نم رنأ عال نئامظلا 3

 انرك دة ليلا ردنو راهتلا سمش * نم حلمأ شنألا ءاسن نم هين |
 انزلاو مرصلا تالم ىرمل دقو # ال تيمام ودم رك ةءوكن ٠

 ( يد ناو سو ش ا
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 : هيرالاف دقع ىف تمءلرت * هيضار رودج ىف افوجو اندب

 هيضامت م سمشلااماذا ىت> *« هيلاخ عالت ىف اديضن الش

 هيجام اابر لك اوزربف « هيامت ةيتف الا ماق

 هلام ند 1 فن |,ةالخأ

 هبيطأو هب تازن ام فخأ وهو لاق تازن دقو ةرم ينارعا ىل لاق ىلاعالا نا لاقو

 نم ديعا هلك ريكا ع نم ديءعل وهو مخ لاق مكلزيم ىدعأو اذه ؟ءام ب تطاق تااقف ١

 مهماكم مث لاق نألا نو 1 تلف 00 ريثك تايحلا ريثك زاححلاو ةماهلاو قار هلا |

 نب ديبع لاقو ءايشأب ين ىنادح مث لاق خاوسهل لاق لع ىلا هدب راشاو لبجلا اذهيف

 سوأ نب ىدع تخأ ىف ىناطلا سوأ ظ
 جرشلاا ءابخلا ىف سوأ ماقمو « اهميعلو ىتليل اسوأ ءاج له

 جورلا قاور ىلا تمفد ىت> # مسح عمت نملا ىوطأ تلزام

 جهل انلولا ردم تسفناف أاهرصخ مطقم لع ىك تعطوف

 اشم ريغ فارطالا بذخ“ « هسم فرعتل ىمار تاوانتف

 جرخم مل نا ىللا_كثيبنأل * يدلاو ةمرحو أ شيعب تلاق
 ججات ل اهنيع نأ تداف * تمسبتف ابموف ةفيخ تجر

 جرشملا ءامدربب فيزنلاب رش * امور اضل اهاف تمثف

 «رخا ىندشنأو»

 اهضؤم املو ائيداحأ انكرت © متو ريمالاب مدعو ميهذ

 امش الا موقلا ىف كداز الو « ةمفرو ءانسالا ىتداز ا

 اعقو فول نم يربط تحبصأامو* ىدربم لفالو ىنج ترش ف

 | لاقق هاطيش هسأر نم عزتأ ىح هنبرضأل تلو هلوق يندم ىف تباث نب ناسح لاقو
 ظ |مانج فرعت ديبلا نم * قلمس بسبس ةبوادو
ش لالا ف حرع 3 قينفلاك ةباريعل تمطن

 | اماطي

 ةحاور نب روظنم لوأ هنم ند /



 ' ( ةةز 200
 ورمعا دايز نب هللا ديبع لاق كلذكو ناطيشلا ميطل بس اذا رتش وأ ةوفل هب نأ لاق

 افعضتسمناكو ةيواغم نب هللا دبعةرصاخ ىف نعطيل هفيسب ىوهأ نيح ديعس نبا '
 ديبمل ثائتسا هللا ديبع هفدرتسا دقو فيسلاب هيلا ىوهأ رسأ ايف كاحضلا عم ناكو ٠
 ةمامعنلا لظاي لوطلا طرفملا لجراللاقيو ناطيشلا ميطلاب كدب ورمعا هللا دبع لاق هللا ٠

 تناانيب صاقو ىبأ نب دعس نب دمحل جاجملا لاق ام ناطيشلا لظاي مخضلا ربكتمالو .
 ةبش هئاحه ىف ريرج لاقو نالفل ابدؤم ترص ذا اربك سانلا دشأ ناطيشلا لظاي

 لوطلا طرفم ناكو لاقع نا
 . لاقع نب ةبش ةماعنلا لظ « اماق حاسي موب ربانلا حضف 1

 نودبرب مهكلو طقف لوطلا هب نوددرب سبل هباف حم مرلا لظك مو انينم موف انا

 ةيرثطلا نبا لاقو عساو ريغ قيْض هنا لوطلا عم

 صهازملا قافطصاو انع قزلا مد « هلوط رصق ,حمرلا لظك موو ظ

 زيزملادبع نب رمع ناكو لاق سمشلا عولط غم ةبام صخشلا لظل دجوب سيلو لاق
 نولمحسلاقو ةباملا موب ليلا رورظ ىلع نايبصلا لمح نع سانلا ىبم نم لوأ

 يدبملا ةيربوجلا ىنأل ن لاي ىكآلا هدشل ىف دشنأو نانجلا ىلع نايبصلا

 ' اودشح اذا ليلأم نذنؤزرص * اوعزفاذإ نح اونمأ اذا سنأ

 انمي امصأ الق انا رل هللاو تائو

 « دئاوزلا نبا لاقو » ظ

 رصتمم نيخردلا ةيطب * ابأش اجر لوشلا ىلوخو
 رذحلبو احرخع رسم # 2 باكلا ىنذالو

 اورطخ اذا مهحامرأب نج © ملأ نأ ضفخ روحت

 « اودشنأو»

 ةيناخا دقو ىرمم هتيخا * هيلاطيش ىتعبات ما ىنا

 ةنيناطعأ ىذلا هلل دملاف ه هيناقس دنو بعت ىف برشي



24 2 03 0 

 0 . ايرشم ءالاتفاع نا هبلذ امو 3 و يناجاو روثلاكل
000 

 دعس نب فاوع ى دحأ فيسأ نب ءاطع همساو ىفاوءلا ىنايرلا لاقو
 »2 د

4 0 

:6 5 
 5 0 ةمر |١ وذ لاقو

 . عوااعوعدبر ظخأ لظ * هفسعم لوب لا حزانلا فسعأ دق

 بع ميرلا نيب حوا 5 * لجز ائاجرأ ىف لبيالاب ندلل
 : مورا قف نطارب 8 * امعناحخ ليل ىحدو هود

 . ادهتدم نحلا فيزع لثم « ادم ام اذا هنم يمالا نيب

 2 لاقو

 . صام اس تاومأ نجلاءا ص نمأم * .سرءم نم يرس | دع تسرع ركو

 0 لاتو
 2 "ارح 0 ةداماقا هن « ةملظم ءامبب نم كدوذ تبج مك

 5 هج .لاقو

 ب لبطاب نينا بارضتك ريره * هنادتع ىف نا فزءل لمرو

 0 : .« لترو
 . جواطتلا لأ نم دعبلا ونأ * اش ىمئراو اهلوغ انطبخ هيتو

 3 0 ون ابيف ماوباللو ريره # ا بم ةالف

 تاو صلاىناثااءادصأ ليالا نم * تعراماك ىجدلا يف ىنامغا لوطو

 6 6-0 1 « ةمرلا وذ لاقو »

 ل ماس نجلاو ءادصالا نمو ام « هنانب وعدن مويلا تيب ةالب

 0 0 « اضببأ لاتو ١)
 ْ - مططوفناعو نام ةفلخ ا © ةيشع لك نانجااو نئحولاو

 0 « يعارلا لاقو »
 7-0 قيقا رع موبو فيزع © اباهأ رثك أ ءاربسغ ةيوادو
 اطتم هدمت ماسحلا ي طامو © 30 لوأب ًاشاح - رفأ
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 نور مهنأءارعشلاو با سعالا نه دا نمبأب #50

 مد ناحلا فيزء نوعمسيو ناليغلا

 دشنأو مهلامعأو مرفالخأبو مئاضعأبو نيطايشلاو نجلاب هنوهبشي امو
 هركو هماذ وأ تءطقناو « هيردقم ىتادن امل هناك

 هبقري ءاوه ىنجناطيش « هبذن اعيج ليلا تءاجو

 « ةيكوك هيلع ضقناف فاذأ 0

 سعلا ىلعهاقلتا ترب_ص ولو * اهبش هل قات ال ىليقعلا نا

 سيباركلا ش>ىف جده. سماذا ب اكّم زلنا هيلع هارت أني
 سلبا لوح ف وكم نع مانعا هب انمز ةمارع هقتكل دل

 سودارك ىفم,نمىل_قعلاىرت © ا !ءاوبراحامون سيلافلااذا !

 لوب يذلا وهو 1
 سافم راع تنأو ءامسلا رطق * سبلت كدلج ريغ كبايل تحضأ 20٠

 ينطملا وبألو ظ

 افجر اماهو نانج قانعأ * افدسأام اذا لدللاب نمفرب
 / « افطيخ ميسرلا دعا اقنعو « 1

 يبار ءالا نا دشنأو'

 با نسال بآام اذا هاد « ينم نجلا يسرب لكان
 . ةزاح ني ث راما لقو

 ءانثلا هيدل ام هود نمو ىش * ؟ نم م لضفاو سم كلف 0

 ءالحالا ابمصلل تافه يأ تلاج هلت ضصرإ 07 :

 نعال لقو
 ابوحأو قعأ نمير لبي هعابنا ينومتفلك امو ىناف



 . خيشابهم تلاقةرشلاد رم انملاطيل اناسنان نا هانهاي لاقفةرشملا اضع * ىأرذجوزا

 1 ” نعو تلاق هللا ك_مرب ينعو خيشلا ل اق ىداو نيو يلج ايلا ةرشملا ناج و

 . اهاطعأمل اهملجر مفرفىبا عالا ل مانو دقرف هسأر ىلعغ نا الا وه افوب#

 أسولج يبعشلا دنع انك لاق هريغ وأ دلا نع نسحلا نب د نع ىوزو, تاهو ىتح

 مسا ناك ام ىءشال لاقو ندلا عضو *ىعشلا يأر الف ل-خ ند هربظ ىلع لامح رف

 " لاقلاق ىكلاملا قاحسا ىبَأ نعن حلا ونأو هاندبش ام حاك.: كاذ لاق سيلبا ةأرما
 هبشل كنا سيمبا قي دص لاله نتن دبع ين ربخأ ىصاعلا نب ديعس نب ىحبل جاجملا

 ْن ( دواد نع ميلا يو رون اديس هبشل سنالا ديسز وك.ناريمالا ,ركشامو لاق س 15

 امر ىلا يح وأ امفدجأال لق ىلاعتهلوق التف ليفلا مل نع يم كلا لئس لاق دنه ىبأ

 ' قانكلاب هنمىضر نحن اقف ناطبشلا ل نع لثسو ةبلار خا ىلا همعطل متاط ىلع

 ” هلأرمال ينارعأ لوق اودشنأو هلكف هتيبتشأن ا لاق نابذلا ىف لوقتام لئاق هل لاقف
 7077 نيمايلا نتوع ىئاوالا نا ه.الدب ىندن انإ نيتومالا

 000 قوم ةبضل ديسأ نب هللا دبع نب دلاخ نب ديعس ناك هريغو نسحلا وبأ لاقو

 هوجلامي نأ هل هأ دارأف لمحو وسكبو ىطعلو وحش عك ةئس فصلو ةنس

 لجو ناكم تماع ول نا هللاو نما ديس ناحلمتن ةيقرانا هناسل ىلع ةأرصا تملكدف
 َنآطيِش برمعلا لوقتو هجالع اوكرتف هنلتقال هومتحلاع نا هللاو هتقلعل هنم فرشأ
 دشنأو ةرشملا ناحو ةرففلا لوغو ةطاملا

 2 دشناو
 1 194 كيدلو لوغ كنا ٠ لوامملا حاملا اذ

 58 زفيل فررالا ةبغض بغضلو لجرلا هيف ي م2 ضرالا نم را لولدغلا

 أ را ك كلذل صم أع



 ه١

 اناصم نكل ىسأ يذالا لبا ه ةدلب نبا نان مث ارفث نافجأت
 ايفاخ نكف تنك نا ىننيفخأو 6 :يربشت ال شحوأا ءابظ اي الأ

 « اياور يتح رفقلا روت 0 * ىوتلاو نكمم ىرشلاق و ع تلك ]
 اينارتعإا نابجلا لوه اذا انابج « نك أ مف كذ ثقل الل دق نرنمو

 كادر نةشتماو 9 لددقو * يع نوسضعت اياذما تذأ

 ايداسو شيشحلا ءاسأو ريثك « ىوهلا ىف نوملا دوسالا عيجض تيبا

 اداري ربو نب ناماس تياف # ىفشتكان ره رح ىف ىب نيته 1 ١

 اباجو "ىلع اين برمحلا اخأ « ةحح نبرشع نبا ت تنك ذم كلزاف

 هلوق ناليغلا هيف رك ذاممو

 لخالللا سرخفارطالا ةبضتع « ةمل سنالاب تملأ دنو لوفت

 لهاوكلا لالا تابرب ميسم * ىذلاوبئذلا ولوغاا ليلخ اذهأ

 لئامشلا رك اماسإ بدجلا ىلع .« ابحاش ثعشأساردالا قاختأر

 لماش ءاربغ لك ىف مهماعطاو 3 مماكن هئابا ن» دوعن

 لجارملا بصنل ركني ملواكيشو * ةمارطب هفل اديص داص اذا ٠

 لباملا ةخيسشلا سأر هيفكب « هسارط مت رقصلا سهنك اسهنو ٠

 لباوقلا نيب عاض دم ادراف الو « ةعامج نيب ليدنملا بحسل لف

 ىنمملا اذه ىف لقا

 سنأي يئذلاب ناك تارفق اخا * ينملاب بذعت لبا ىر مالع

 ساسبلا رافقلا هّترو ايفص « ةوادع دعب لوغلا ليلخ راصو

 يملا اذه و 0

 ديمح راوملا فنع قلخ م " « ميت عينم أي ليدالمق ١

 ديعل ةوكردل مل ٍبنذ 7 « ةراغو لاكن يب -

 دوحه ىهو نذسا ريثب نم ىلع * ,ئرغأ ى 8 ناسحالا ولن لأ
 رظنف امرقن تناك ةرشع ىف نمفابب ءاي نأ ام .|سعا ةيارماتنويبارعألا ١ ا



 (ةذز

 منبر نذا ١ نيب لمس نمنإا نمو رطقلا نيع هلانلسأو ربش ابحاورو ربش

 2 5 يو تايسار رودتو باوجلاكنافجو ليئامتو بررا# نم ءاشيام هل نولمعي لاق

 3 هبا 01 نجلا « 000 لاق لو ىلامآهلا عمسأ اناو هنم هَل ذضتسا ال

 35 ]0و زها عمسأ انأو كلذ لوقأالضيكو نيمأ ىونلهياعىفاو كماقم نم موقت نا

 ذ باهواا ثنأ كلا ىدم) نم دح ال ىنبل ال اكلم ىلبهو ىلرفغا برلوش

 نيرخآو صاوغو ءانب لك نيطايسشلاو باصأ ثيح ءاخو هسمأ, ىرحجت ميرا هل
 ءاغإ بارعألا هايشأو باياا اله يف نوديزمب بارع لاو“ دافصالا يف نين رقم

 اك وه اب تاوبنلاباتك ان دنو زوجالام هيف زو< ليوأتلا باعصأ علو هيف

 ةكئاللافلونلا ىلا انرد اذا امان هيف باومحلا بابلا اذه ىف عمتيسو ىلاءت هللا ءاش نا

 ٍ يهاذم اذم نع رابخالا هيف اناز غم اعاف عضوملا اذه امأو سنالاو نجلا نيبام قرف يفو

 نود د ىف ذل زوجيالام زوجي مالكلاب ىلعلا لولو برعلا ءار كو تالا

 وج ناكو بو:أ نب ديبع لاق ' لب دق طل امي رذاعالا مداح ىلع فاذتإ

 بره ا يف دمبأو هددربلاطو هفوخ دتشا امل ضرالا لور

 7 شعم ةعيلط وأ ودع تاقل « ةمامج رمت ول ىتح تفخ دفن
 ' ليدف اتحد تلف فوخ لق نآو « ةعيدخ ىذه تان نمأ ليف ناف

 2 | راش ةنالف وأ نالف ليقو * ىءرو ءافصلا ل تلو

 فئاخ رفف بحاصل * ةقيفر يأ لوفلا رذ هللذ

 : قطط

 ل 0 انارين "يلاوخ ه تدنوأو نحل دعب ندب تنرأ
 3 دالبلا سونام بلطيو * اعف ىثحولاك تعحبضأو

 1 الوأ اذهو هل ةلك يف بابلا اذه ىفو
 ٠ اا لصفف تماق ناف ل « ةقيقح لهوا نمالا رعط يننذا

 7 "ايار رافقلا ديبلا هب ىمارت ه تحبصًأفريطتسافىداؤذ تماخ
 06 هاعرن بثك ان د ةرغش ءابظلا لاجاو ىنأك

 2 ش 00 صاّض رام نو ان ره نبط نقولا لا نر

0 
 اد

5 1 
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 ةاللعس اولاق ة هضصغ هقوش# ةكرملا 3 هعمل رسم ع نهذلاو فرطلا ةدبدح ان وأ اذمهو

 يثعألا لاقو 1

 ىلامسلا نمنأك ءاسنو * كبرأ ىن< ىلتق لاجرو

 زجارلا لاقو ةالعساا عونرب نب ور جوزت نولوو
 * ةالعسلا ى هللا لئاق اي

 يهاسلا سادرم نب سابغ لوقت ةالءسلا نولت يفو

 ناولأ لوذلا نولو توببلا .طسو « م-موق لج لوغ موقلا تباصأ
 ةمطل مل لجو زع رو دالوالاو لاومالا يف ميك راشو ىلاءذ هلوف نوأوأت . مو

 3 امم كلذناك الو ٠ نم و طق نوف بدصإ : ناملا ناكولف ناحالو مولبق سل

 .:رم لاجو ناك هناو هلوق اواوأتو كلذ ل م تايمد" الا ءاسنلا نيبو نا نيب

 هلوقو لاجرلا مهم ل_ءج ذا ءاسنلا نهم لم نجلا نم لاجرب نوذوعي سنالأ
 نم كب ذوعأ ىنا مهللالاقف هبر ىبارعا اعد لاق يبا عالا نإ معزو ؛ هتبرذو هنوذذا

 مهلخدبال و ىلامالو يمدالو يد_سح الو ىدلو ىف 0 دك مولا نألا تبر 7

 مولا |ةف دينه نب ريهز اعدو اولاق ةرخ لاو اندلا سمأ ىف ءاكرش : ىلمراعجت الو ىتب

 لاق ءاعدلا اذبب وعدن مل هل ليقف ةديبع وأ لاق ىدسج ىلعالو قطن ىلع مراسل"

 ادع 5 داو لوقو هع ربخم ىلاعأ هللاو ىنلا ب وأ عمسأ انأو وءدأ النيك ظ

 كلجرب ضكرا هل لبق ىتح باذعو بصنب ناطيشلا ىبسم ينا هير ىدأن ذا ب

 نواك أ, نيذلالوقيولل عمشأ انأوهنم هللاب ذيمتسأال فيك و تارشو هزاب لستم[
 نزذاو لوقب ةعمسأو سملا نم ناطي هلا هطبذع ىذلا موقت 66 الا نوموبالاب

 ناتثفلا تءارت الف مكل راج ىناو سانلا نم : وبلا را تااغاللاقو مللاعأ ن ل

 م ةروص يف مهءاج دقو نور " الام يرأ قاتم ءىرب ىنالاقو هيبةءىلعصل

 اجور ٠ ءامسلا يف انلعج دقلو لوش هللا عمسأ انأو هنم هللا ذيع سأال فيكو يدب ظ

 بابشهمبناف عمسلا قرتسا نمالا ممجر ناطيش لك نم اهانظفحو نب رظانلل اهأن

 اهودغ ميرلا ناماساو لوب ىلاعت هللا عمسأ انأو هنم هللا ذيمتسأال فيكو

 ( يد _ناوبح-«) 7



 جو دبع قتعأ نيح ةداس نب نالبفا هع ىلاعت هللا ىضر باطملا نب رمت لو

 0 ا دف حرا ال اكل كوز

 3 3 هلوف امأو هب هلك دق اذه ريغ امالكو

 | رجج رح هؤازج فيرعو * ءوس طارشأو رفاك بكتم

 جب فرماو بكذملا نم قل دف ناك هنأك مالسالا ماكحأ ىلا ب بهذ هنأف

 ىعجشالا ءابيبج لاقو فيرسعو بيقثو بكذم ةنالأ

 2 فيرملا لمج اك « هيلع اركب تنواع عامر
 ِ هلوق امأو

 3 رخ قز ىتقدصو لازذك ©« الوغ ةبيبشلا ف تجوزتو
 اقاورو ااورض ىف نولتو راف سف ضرب نملا نم "ىش لكل مسا لوفلاف

 | اوصل وبأ لاق دقو يخأ هنأ لع رثك الا نأ الا ىئأ وأنك يذ

 . ىربنم
 55 با“ نهدوبع برق, #* ىتتفلاحو شوحولا تفلاحو

 3 آ 0٠١ ىدافمضلو ىف لاقل هاه قدير نئإلا ىمأو

 1 | هجم امهيلع نك * ىثأو ركذ ةرفق الوغو

 0 امولت ىف رعاشلا لاق دقو ىحالاو رك ذلا ناليغاا ىف لعل

 ظ 0 لونا اهماوثأ ىف نولت 5 « ام نوكت لاح ىلع لازت امو
 ' 01 ومتت نملاءاسن نم ةدحاول مسا ةالعسلاو كلذك ناك ام لوغلاف

 : | ٠١ اس كيان عزت ذأ لل وأ تبل لع اذه اقوا

 » يبأ نب لمد اًودبل كلذ ناكولو لاعلا حب حنيحصلا ىلع اوطلسي مل مهمال

 / و لساوب امهر هد يف نسحلاوناليغإو امهنامز ىف رمتو ركب ىبأو بلطللا دبع

 5 - لوقب ثيح بونأ نب دبع ةالعسلاو لوغلا نيب قرف دقو امبمايأ

 0 . لوحلا نم هيقالأ ام تأر * ابنيع نأولو ىنم ةرخاسو

 | راهي نجلا يراو ليااذ # ةرفش لوغو هللعو لوا
 دا

4 
 5 3 دادس د



 رفصن ادم ءامسلا ليبسو * امدقةلادملا ىف بضلاخسم

 ضرالا يف اهدحأ هلل خ خسف ف نيراشع نيسك ام اناك اليبسو بضلا نأ نومي مهنا

 ىأ ضرالاب هقرلا ىأ هلدخ هءرض لاق كلذلو ضرالا ةلادجلاو ءامسلا يف رخآلاو

 ةرتنع لوق كلذكو ةلادملاب

 ملءالاقدشكهتصيرفوكمم « الدع تكرت ةياغ ليلخو ظ
 ىراصنالا سوأ نب ديعس ديز وأ دشنأو

 هلادججلاب جاما كرتأو ه هلا دسب ةلاملا ئكرأ تا "22

 هلوتامأو
 ربق رش هربق هللا لمج * لاغ رب ينتكي ناكيذلاو :

 رشع ب>اص لكو سوكمو * جرخو نيفسىذلك اذكو ش
 نوممزب ايفهبجو ناكو ةكم اونأ اذا هربق سانلا مجرب ىذلا وهو لاغرابأ رك ذامئاو
 بوف ةريسلا ءاس 2 لاومإلا تاقديص ىلع لو ا هللا لص ىنلا

 مرحلا لهأ ىفهنريس ءوسأ كلذ امئاو ًاعينش التف هلتقف هبنم نب يسف وهو فيقت :

 لاغر ىبَأ لع هيأ و رك ذو ةماس نب نالبغ لاقف

 « انوأ اسقو ىسق نحن * : :

 تاصلا ىبأ نب ةيمأ لاقو 1

 ان. هاق لئابقلل اوناكو « ارط ناندع مهضرأ نع اون
 ائيعظلا اهم 3 ةلخن « لافرإلأ سيئرلا 7 مد

-- 

 يل #2 لاغر 0 ري ةمسأل ا

 .لاغو ىنأ ربت سلالا مجرك « ماع لك يف هربق مجرأب 0



 يممصالا دشنأو لبجلا لهأ نم اوناكو كولملا ةلمف نالمج ناف

 ---ء 2250

 يا لوول لو ال كلامو ىد.لا هل لاقف تك اس وهو لذي

 امو / ةراف مه رغ "رع بكارو درآ سلأسو درب - دج غلاد الا

 : هلون امأو دهده مييلع لدو

 1 0 ور ا « هلع ناليج ناكو هئرِخ

 01 ..اهدصتاةديدملاب ام دينا « هل نوتح ناليج لضزأ

 0 «دشنأو)
 دو تو حيفصلاب ىلاغت وف اهصلا أبتحم نم ناليح هل ينو

 0 سيقلا ؟ ىرمال دشنأو

 0 > فرطلا هيف ددرو » هذاذح دنع نال هل حب

 رح اة نال الغ عنتمال كلذ تدارأ نالبح فاول ةراف هنرخ لوش

 0 اودشنأو مزعلا كلذ نم امل ىلاعت هللا رخس

 / 35 لكن لوذ نم نون « ذا برأم نبرضاحلا ابس نم

 ظ | هلا ىبأ لوف كلذ ىلع لدب ودإبلاكلذل امسا راصم كلملاكلذ رضا برامو

 , | 0طوروسأ نم يلوح امو 0 هنصحأ ناك ام ابرام يرت الأ

 ١ قاوخقعرهدبر بيلو * هتلق قوف تسب ىدابعلا لظ
 ظ 0 3  ناتتك بابسأ ىلع هيلا ىنرب * اوعجهام دعب نم هلوان ىتح

 ! 0 ٠ يثعالا لاقو

 معلا هيلع افع ترأمَو « ةوسأ يسنؤملل كاذ ينف

 00 708 م مهام ءاح اذا « ريمح هل هش ءاخر

 0 .مسق وذ مؤام ةفاس ىلع « امنانعأو ثودحلا ىذوأف

 ٠ 20 بارش ام ءاين « اهلايفو لويفلا راطف

 مهتم فراج م لاش « ةيفخ مل ءادف اوناكف

 0 ٠ مطق ىبص برشل هنم ن « وردقبامو اعارس اوراطف
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 اسوكم نيسك املا ىلععت يراوص #* انتبسح مأ اننلخ ىلعملا نباكأ
 اهيف رك ذ يتلا هيدي _صق ىف رشعن تناك يتلا نفسلاو شكملا رك ذ ىف ىممصالا لاقر

 لاقت ةيلاخلا مالا نم دابأو ةربابجلا نم مصقو كولملا نم ىلاعت هلل كهأ نم

 نودح يذ ىلع هدمل تحتن او ه نوذلا لاح اعبن تقلعأ

 نورطاسلل دعب نمتداعو س 5 اموه لآ ,هدمب نم تباضاو

 0 نم دوطلاف اقرش * ةلجد اف تارفلاو رضحلا كلم

 سكمو هسكمهلف © ريمل قوف رع لح لك

 نينثا مهنم 0 ةيلب هب لزنأ الا اسك ام عدب مل ىلاعت هللا نأ مزن بارعالاو

 9 |مهدلو نمو كلذ ىوسيف افلتخا ناو الجانبو ادفاست ةبارقلا هذبلف (ةذو امندل

 ةبئذ مالا تناكاعرو ايثذ باللاو اعبض تناكامر مالا نال اتفلتخا امتاو رابسعلاو

 هلوف امأو عابضلا رك ذ خيذلاو اذ بالاو

 ركب يح ىف فامزلا عيبا 0 ىففو دارجلاو رذلا ثعب

 تاصلا ىنَأ نب ةيمأ لاق دقو اممأرذلاب كيهأ دق ىلاعت هللا نا مز : برعلا ناف

 ارومو مهكلهاف انيئسو *« موملع دارجلاو رذلا لسرأ :

 ارو ناكدار-لا ناورم « كا لعش هنارذلا ركذ
 الوزمب ةيانك نالةانم دبعنب ركب ديرب هناف ركب يح يف فاعرلا عيب يف ةو هلوق اماو

 نوعاطلا فراجيو نانوملاب اهبش ريصيام فاعرلا نم + مهميصلل نولاز.ال اوناك

 فاعرلا ناكو ةريشلا نب ماشه سيرف ةداس نم فاعرلاب تأم نم رشآإ |
 هلوق امأف مهرج مايأ م مرح ايان ن

 رخصل ساسالا كح امرع ه ليئض تأ ةراق تن و

 ابامع اومكحأ اوناك ىلا ةانسملا مرعلاو مرعلا ليس مهيلع انلسرأف لجو زع هللا لاق

 يف روظأو بأ كلذ ناكف ةراف هبرحفن ليسلا نيبو مهءعيض نيب ةزاحح نوك ديلا

 تنثأ كلذ نويل رو فوج نم نافوطلا ءام لجو زغ ىلاعت هللا رافأ 6 ةيومال ْ

 1 ىذلا ىناملل ناوفص نب دلاخ لاق كلذلو ةب الا يف بعأو 26 ىل



 لوالا هئاذغ ىلا دعب دامف تومي داكو كلذب ضقتتناف رمعلا لوطل

: 2 
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 ... فاشل 2(:
 ضال |. روساأ بها ةبلو بصنع عيو بن نم فيسلا لا

 الا لوقيف بن 1م ىلع هدب مهضعل | عضي م هبجو نيرا نمدحاو لوح

 | ١ اذكر اذكأ "لق لد وأ دضلا نبع وأ بضلا فنأ هبجو لوح

 ناو هباحصأ بكرو بكر هدب هيلع عضوام أطخأ نان غ غرف ىتح ءالولا ىلع

 االا ]وقبو « لئاسلا وه ريصي مث بضلا ىلع هدد عضو ناك يذلا هبحو لوح

 0 هب اووادن ابر بارعالاو ني ءلا ىف ريصي ىذلا ضايبلل خاص بضلا ءرخ

 8 هزيو رمعلا لوطي روك ذملا تاويملا مل لك أ نا نومزب سانو ربظلا
 ١ كفا ديج ةيكلا لك أ نإ نوصرت م اذهلةو راما نإ كاذب قد

 0 يق وشلا تبن مسشلاو محنالا تبذب معيالاو ةثرلإو لاسطلاو دبكلا

 اا هيلع ردق *ىث لكو بابضلاو ناشرولاو شحولا رمح ديدقالا لك أي

 ش « م>رلا نمحرلا هللا مس »

 م54 ىنارببلا ةديصق ريسفن يف لوقلا احم

 + تاياورلاو بيحاعالاو عفانلا ن هم تارشألا ىفام انرك ذ ابنم انغرف اذاف

 هللا عد 0! ابيجاعأ ع نم اهمفام انرسمو كلذ ىف رمتملا:نب رشي لبس لأ ةديصن

 0 امأ نيمتسأ ىلاعتو كرابت هللبو ىلامآ هللا ءاش نا مرهف هبكرو قلخلا اذه

 رع مأ اا فيلق - امذو امنع نك

 لا مهتاوسأ ىفو رحبلاو ربلا ىف راجتلا نم ذخأت 0

 1 هو د ينال كلذلو كلذ 5 مموامضل اوناكو مم دخؤل تناك هيب رص

 0 هلوف وهو دعوتبو ةيلهاجلا ىف كلذ
 0 اب مدلا أريبال انمراع ه قننو كولماتم يحتسنالا
 فرد سكم ؤرسأ أ عابام لك يفو» ةوانإ قارعلا قاوسأ لك يفو

 3 0 رخآلا لاقو دحاو ' يذ هاك ناحرالاو جارللا ةواثالاو

2 1 ١ 9 55 
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 لبلبم لاقو ٠

 مام لآ ىلتقلا لاني يتح « مالح بيلك ىف لينق لك !
 ةفادنم كحضن اهنأك الف ةاش ىل رتشا هبحاصب أزهب ىبارعأ لاق يممصالا لاقو
 مل وأ: لق: لطفلا تيكولاف ةس ا ةنكرأ أ عرض احل لم يف امك اهان رضا

 ممن لاق عوبريلاف لاق مث لاق سضلا نولك أتأ لاق ًاارعأ ىنذم لاش لاق لضع

 , لاق ةيفاعلا نينح مأ نهلف لاقال لاق نينح مأ نولكت ًأفأ لق مذ لاق ىفنقلاف لاق

 يعلو
 # الأ الو شن داو « الامرالاو عوجلا تيش

 الازو امرهح قوق كفوا الاخ انفلد ا 9

 الاذقلا ىنود تيأر ىتح « الايتخا ىنتخي ىل بدف
 الاطتساف ىافك تشهدف * الام ني تامام ةليمو

 الا_صوألا أربو دحاؤ « الاسرا الو عز الف ىنم

 الادجاسك ينبع تار املا 0 الاب كاذب مفرأ مو ينم

 هلآ ذاخو هلم تحرو #* الاقالا ل تقشر نه

 « بارعأالا سما ءامسأ

 عمجي نأ اريقنلاف بضلاةبعاو قاملا ةمحشلاو ةرادلاو ةوطخلاو حاضو ميظعو اريف

 بيصيف كسفن يف هتشا هيحاصل لوقت مث هلفسأ ىلا ضشرالا يف بارا ل هب

 نافنيشرفلا ن م دحاو هب يرب م ' ضِأ (ظعليللاب ذخأت نأ حاضو ميظعو ؟ي ُ 2

 هيفدنو دج ىذلا عضوما نم رخ الا قلرفلا هباصأ بكر نيقبرفلا نم دحاو هدد

 ىلا هفلخ نم مهم دحاو ىبرب مث انارخ اولمعي ناةوطخلاو هباومر ىذلا ممول

 ىه ةرادلاو مهوبكر 5 مله اومر هذخأ نع اوزبع نآف رقشالا

 00 نوحنتيف مالغب نيش رفلا دحأ نم دحاو ىضعنأ ةمحشلاو جارللا امل لاق اق

 رخ الا عضوملا يلا اوري_هل ىت> - ملا اع لف قورخ ألا تو و

 يف نوكي هلك اذ_ هو ميهوبكر هوعنع م مه ناو ميبلا ملل نش هيلي ل

/ 8 9+ 
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 5 70:70 بواب راج 7ص عب"

 8 هتمطق ةاطقلا مابماكم و موبو ©

 اركاب ايل ةمئ دب ججاجملا لاقو لسملا نس كال مخاثم

 ن اذ مز لسأ لبتلومل نالنكب لانو يس

 1 دشنأو هيكف يف ةلوطمم ىئذلا

 نيكف ىف ةلوطمم هياينأ

 دقو اجه وأ حدم اذا ةفصلا عنشب عاش || نال لاق ام ىلع اللد رعشلا اذه سلو

 ربقلا لخدو رخث مل هناف يلع نب دمصلا دبع لاقام امأف اح لاق ام نوكي نأ زوج
 ٍِ ةلاو احيف- حف حف كلذ هبشأ امو لرولاو ةيااو بضال لاقت دقو ابصلا نانساب

 ظ ءءبب هضعل تكح اذا اهداج توص شيشقلاو شيشكلاو ابفوج نم ةيملا توص

 ظ واق دقو طن ىنألل الا ماب دلل كاعشحا توم عسب نيدل ال ا« دلو

 ١ يحرملا يحرك يحر ' نأو * يخف نأ قرفأ الف يش

 7 0 نس هدو ىزاصنالا ورمع نا ترد رمتلل يضلا يح باب ىف ستكبو
 | لسادملا فئاطلا ىلهأ نم لجرل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رم نأ

 5 كلذ يأ, رمم لاقابنم قمر خبطاو ابلظ ىف لظتساوابسمثأو اهمرلأ ةلبخلا لب لاق
 احا رم هدد ىراصنالا نصحم نب نم رلا دبع ةرم وأ لخد يراملالا

 ر ىف رسبلاك سيل لاق ثرغأ هك رنأ ناو سرضأ هلك | نابيبزلا لاق ةلخنلا مأ

 و ريبكلا ةمجيو ماسلا ة ةمرخ لحما ىف تايعطملا لحولا ىف تاسارلاو لفدلا

 ف لاقو ل رحصلا ينمي ءاملصلا نم باب_ْلا هب سرتحمو بيرم ةسرخو ريخصلا
 لاو تبرشو اهتابنج خفتنا دق ىتلا ةرمخلاو ةرفج غوبدإلا يفو مالح بضلا
 17 ريغصلا ىدملا نونلابنالخلاو كسنلل يدب نا حلص دقو ى دنا ىو قوف

 3 رمحأ نبا لاقو كسنلل

 ١ 0 3 ناك اماو اعذ اما © ةمركت ىدجلا عارذهيلا ى دم

 عا اواو نرش ديذ نم يب ' دنو نهاكلا ةوشر ًاعمج نالملاو ناولملاو

 و

 #00 ياا ا .

 ا - هه
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 لكشا براقملا لكشلابو 'ىثل ه براقم 'ىشب اؤاج مسمنأ ولو
 لسح ابا انيف ينكملاو سماوق * ة4لل فتاتيحي اًواج مهكلو

 « تكلا لاقو »

 رخالاقو

 « نونلاو ضلا نيب فلؤي يتح «
 ىبب ضرأو ةبضطم ضرأهذهو اهابض ترثك اذا نالف ىب ضرا تبضأ لاقو لاق

 نمةدرجو تايملا نم ةاوخعو ناذرملا نَمةذردبو راقلا نم هرم +03١0
 ىئعسي بلعتلا نآل بااعثلا نم ةلعثمو دوسالا نم دس ةفرسلا» نمةفرسودارجلا

 بضل ىفلاَق 7 2« بائذلا نم ةيذو بايذلا نم ةيدم ضرع ةلاؤذ بذلاو ةلاث

 6 ةعايم ضرأ لاو لاق اهءابض رثكد ضرالا نم عطق يهود ركتمباضم ىف انْ
 لاو ةنكم ةدحاولاو نكملا هضم مساو بابضو عسارب تاذتناك اذا ةبضم لاق

 3 خبطم 3 لسح وهو لوسحو لايساو ةل-سح عيمجاو لسح 0 اذا هخ :

 لوقب مهضعلو بض هلك كلذ يف وهو اهنم ' عام ل اد.سلا لسحلاو لجح مت قاد

 مل مرضح وه من مظعلا وهو الجح نوكي مئابض نوكي مثابطم لوق مث اتاديف
 زجارلا لاقو كلذ لبق بض وهو ًأطخ اهوا نإ

 قم ىف هضرب هنع صلي * قيرطلا نع قيدايغلا يف :

 اذاو كيدلاو لرولاو بضلا يف نوي ةيادهلا ءوس .لالشلأو نم لضأ لاو

 رعاشلا لاقو رملا نم نوكيام دشأ كلذف سْصلا داج نول رطأ ل
 ببمملا ةيريرعلاب اهاشح تعطق « هدل+ج بضلا ىلع يمن ةرجاهو 8

 شرملا نم لجأ اذهو ةتشرح انأ بضب ينادي لثما يفو بضلا جرد لأ ْ

 وااو ب نم قعأو بين نم ىدرأو ير بض نم ص )

 لاقي 6 بضلا ماها نم رصلأ لاق هناذ رض دنع بض لكو بص نم ءامذ لول :

 ةبرثطلا نبا لاقو ةاطقلا مابا نم رصق

 ( نت اع
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 ةديبع وبأ دشنأو هب ةوقلزأف

 ده ما ليسا قازت « امهيفخو بضل قازي
 2 ١ سيفلا ؤرما لاق كلذلو ليملا رفاوحهفلزتو' ءايلأ ةحوتمم هيف

 رك ىصباحس نم قدو نهافخ اماك 'نيفاغنا نم نهافخ

 ] / | لل هترتس اذا ءافحلا هتبفخأو هتربظأ اذا افخ هيفخأ هتفخ لوقت

 . دمقنال برحلا اوثمب د نأو هفذال ءادلا اونفدب ناف

 وت درج رخيف ابعزفأ نوكي وأ اهيلع مده رئاوملا عقو نوكي نأ نم دب الو

 0 >و هربظيو ربذلا نم نفكلا جرختسإ هنال ينفذ ناببلا نومسن

 و أ دير 'ادرلا ةردح لع قولمج دق ماع ى يع نا لاق هنأ با سعالا

 0 بأ دشنأو هتربظأ دقف هتقارأو هتحفس اذا !منأك هجرختستو هربظت

 0 دنو رحت ' ضرالا قبط + فطو اهيف ءالطه ةميد
 ظ رم ةمل ام اذا هنرا نو # "ترحسأ ماذا بضلا جرخم

 : 0 رقع ام هنثرب ايان * ارهام افيفد بضلا ىرثو

 ل نديم ةديست ل سلا يف ةديصقلا 0 هي أ ناكو

 1 ١5 اهف امهدحأ لاق رجح نبا

 أب ماق ن<م هعقدب داكب 7# هديه ضرالا قب قلوف فسم اد

0 

 ا ىلع وكن كدسلاو * هنوقمن ند هنو 000

 اكلاجزم بابضلا هذه ىلا نوفيضي امو « ركملا اذه نم بجمأ اناو
 ظ ف بذل نال شرملا نم لجأ اذه موت وهو لثلا ريسفت ىف ىدمصألا
 تلا رح ج دنع ديلا كلي رحم شرحلاو ل نجر الف شرحلا تتوص تمم

 ١ تبأأي يضلل لاقف رفملا تود لسحلا عمسف ذ لاق ةيح هنأ ىربو

 0 لخأ اذه ىن ان

 ربل 1 بحدعإو »# برضو هعدفض نيب فلؤإ

 ْ 0 3 ١١) ©« نونلاو تضلا يف لانو و

7 
2 

 و

0 

1 
 ااه
000 
3 3 
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 انيبا
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 خابسصمب اهيدهب « رشا اهمئاجرأ ىلع
 حاورف ءادب ىف ع * دفضال بضلا لاقف .

 حارطتو برك نم * مويلاو# فيك لمأت
 حاب سل ا امو * 4 حاس يناف 0

 حاورإ ريخ ىدبا ن * زأأ فنا قر ايف
 حاحس ءاملات بل + حتس» نم ءاملا حسو

 حاجتم ريغ اموع ع « دفضلا نميضلا يأر

 حاسأ ريف حول « ايوب معلا طحو

 يحاصلا هفلخ ىثعن * اركسلاك يش *«لا لاق

 ةباعث نب تيكلا بضل و عدفضلا نأش قف ظل ظ

 اهانذأ ةموكحلا موبو د * ورولا بغ موب اهذخأ ىلع

 بوبأ نب ديبع لاقو
 ادو رو ى نسال بضل خر ذك م ةالف ىوضن يتفانو تالظ :

 هبحاصل بضلا لاق دايز ,

 اكللاخأال كن أ اومعزو « اكللابأ الكتب اومدها 3
 جيو اوح اكملا يكساناو 3

 اذاو ءاملا برش ىلا جانحم ال هدبنع بضلا نال بلا نم ىو رأ برا لوف
 ةهضاقرلو مدلا ن4 هيف قب ألف هتنوظر ىنش كلذ دنعو ميسنلا درب قنكال

 قير ةطلاخعالو جام الو باعاب لع اول تراص اذاف ةيلااذكو *ىثب

 دشناو تاناومملا هامدأ نمنلا مظع ةطلاغ 1

 مدي ىثعال وه يت> شاع دف « مضأي أ شنح نم ةعيبلا ٠ ظ

 « مث ” عوجلا همم لف ام لكف + 0

 هلك اشي "ىثوأ مد هيفو الان اويح شيمبال هنا رارطضاب لاق هناف قطنملا د

 ءام نم ةبرق هرحج يف اوبَص ارو ليسلا اهنم وومأ هرحج نم هفلزت بنضلاو مال
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 رف رالا ىف اهبنذ ةدارجلا تزر لوقو ةقث ذءايح ىهو اهضدب قاث نيح |ةرس

 ١و اويو اهضسب قات نأ تدارأ اذا كلذو ابرض ضراالا اهببذب تبرضو زو زرت

 < ةلقب احسلاو احسلا بضو ليررلا سيئو ةللا بنرأو ةطاملا ناطيشو ربخ.لا

 الورك دبام رثك أ امو ثمحلااب هغصن نادارأ اذا ةقرب دفنت وه لاو امنع هلاح

 3 2 رعاشلا لوق لْثُم فيصلا اورك ذ اذا
 هع روذصملاورعجلا ف بشلاو + هتمرصب امنع لسموبأ راس

 3 3 ديز وبأ لاق اكو

 8 حئاصال تحال نيح « ىلرش عسطقيل عاس عاس يأ

 00 هانوملا هدوع يف ىفوأو «بضلا عماه ركروةصعلان كك

 0 ىمصالا دشناو

 | ريش ب « '"ىجالر حملا يف روفصملاو تزواحي
 | مطب ةفش عج ناذعشلاو عفر يأومس هلوق يبارأ اناذةشلاو لاق

 0 :دفضاا بضلا مصاخ با رعالا لوقتو فاقلا كرت ناذقش ممجاو فاقلا

 أ بن هاا اهماغ الف فذلا حوسم# ب بضلا ناكو باذ عددا ناكو ربصأ امهمأ

 اد 0ر1 رو بضأي تدانف ناموب عدفضلا تربصف الكلا ىف جرخف اهبنذ د

 بلا

 ادري نأ ىهتشيال « ادرص يبق حبصا
  ادبل انايلصو « ادرغغ ارارعالا

 'اوتالايلات رداباببجحم الف ادرو ادر وبضايت دأب ثااثلام ويلا ناك الف

 ةمره نا كلذ قادصت ىف لاقف اهم

 0 #0 « حامل محسأ يف ؤ ق * ربلا ءوضل قرأت لأ

 3 13 - حاطوأب تبيش دند ٠ دل ءاسن قانعأك

 0 3 ما فلخ ىجزي * فجارلاك قربلا مي

 1 1 0 تاوصأ وأ * يبل فزاعلا ناك

1 8 
 9 5 ا مير
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 ىرازفلا لوف اورك فام ىلع هنانسأ نآىعلدبو اقح اّمح هرم لوط

 .ردغ الو ءافو ال لسح نائساك « ةقرف مأ ىن ابأر 5 اندم
 ىحن وأ وهو ىربنعلا لاق ىنزما ةريثك نب ديز لاقو 0 الو ةدايزال نولوش

 زاشو يف اندال ضع ناكو ايض مثإ غير كلذ ن نم نآهيرو يتييبش ناوفنع ىف تلكم

 هيلع رذتأ اف هنيرأ ارهد ت ؛كف هلثم ترأرام اركدنم اهنم امظع ناكو ضرالا نم

 يدالب ىلا امجار تررك ّمأو ىلا م نسب نينالم اب تقف ةرصبلا يل

 قرع داود ولا ندعأل لاو تاقف كلذل ادمتعم بضلا عضوم قيرط ىف تزرفا

 هوم لحاورلا َتهِجْوف 10 طارفا نم هيلع ناك ىذلل كع هدلج ن « لعجأ نأ الا

 ارسم نم هوم ًالبقم اداوش او لحاورلا سح عمس || ةملت ىلع اشرت< هن اذافا

 نب سراف نا ىنربخأ يبامعالا ننا لاقو وه الا هلال ىذلا هاو تافو هر

 اذاف اقستم امض نوكيو انكم وهو اهنطل يف ابضبب نوكي ةبضاا نأ ىلكلا ناعبض

 ثحرتف نيعل رالا عل يجي مل ام ون لعل رأ هعدبو با رتلاب هئذدبو ىدألا كلذ 0

 نرتاك ٠ نرعيج ىلع تردق ولو هياع تردقام لك أت نداعت هتامح اذاف ابنكم نك

 كا اعمل تدعو ايتفيط وأ أبتلوش اذاف دلج ىهف تمس اذاف نيا دإج اهنكمو لا

 وهو رفسلا نم نسخ يهو اهبنذب اهم رضنو ةيملا لتاقت ةبضلاو لاق“ جاجدلا ض
 ابتعطق اعرف اهتربا ىف براقعلا تيطعأ ام لثم ةوقلا نم هيف تيطعأ دقو ابحال
 هدتلتق اسئارم ناك اذاو ابنذم الايذ بضلا ناك اذا كلذو امتد وأ اهةلتق وأ ةيرم
 بضلا جرخأ هرج ىف هيلع لوخدلا ةيلا تدارأ اذا بضلا نا بيئذنلاو هي
 ةحلاو ابعطق ةملا بارصأ اذاف الامثو انيع قا راك ه برضل 3 هردح م يلا

 مساو امفوج ىفضيبلا تعجج اذا اناكما نكمت ىهف ةدارجلا تنكمأ لاق “ هلتقتق
 نكملاو تارس دفق ليف ةدارحاو ةبضلا تضاب اذاف نوكم ةب-ضلاو نكملا

 ًارسن ةدارإاكلذك و ورس ةبضو هضوبت نا دا مأ اهنطل ىف ناك ضيبلاو ءار



 دس

 "1 رالك لب رغسفو ٠ لعطلا نمز 42 :رمموأ
 لتف وأ مره نبهر ترص

 لوقيل نكي م هال لسخإ رمق لوطا ىلا لذي رعشلا اذهو
 ' لحولا نيطك لتبم رخصلاو « لحطفلا نمر حو رمت وأ .
 نأ ا رارعالا شم نع ىلارعالا نبا ىورو رامعالا لوطأ هدنع لسحلا رمبو الأ

 و ةنبالكلذك ارتسمادام ابلمذأ ال لاق هناكف ادبأ لاح ىلعو ادبأ ةدحأو بضل نس

 اف ال الثم هلوق نأ مزو ماوعأ مال لسملا نس هريثك نب دْن) لافو دز الو

 3 سلا نسو نمأ هل ضرما مل اذا رمعلا ليوط بضلا نكلو طلغ لسحلا نس
 رمل ةدحاو ةلاح يلع للا نس تناك ولو * حفل, يتح نينس ثالث صولفلا نس
 ةانس ا ١ سيلو بضلا نم ظءأس ضلاذوكي دقو ىذلا نم ىتفلا بارعالا

 الذ 0 * ىلا امون ترظن دقلو

 مس ضبا ” ةبضلا نأ رفاسم نب ورم“ مع عزو لاق امره نوكي نأ وجرأ لاقق
 ريظ طلو يبا كفل امو  نيهرأ نمدن ع عملا باب نيب تدسكلذ ناك اذاف

 هرب أ حاو نرضحأ نبنع تفشك اذاف كلذ دنع نبنع رفحتف هيفام

 عل بلا ضيو لق ٠ لقبلم ىئربو ارحج هسفنا بنم تالا رفح نبل أ
 . ذكو بسكلا اقيطم اثيبخ اسيك جرم جرم نيح هخرفو لاق ماما ضباب
 ءا ةرم ةريثك نب ديز لقوبكانمل لوو جاجدلا جيدارفو طبلا خارفو برقعلا

 كي نأ ,نأىلاٌكلذك ادبأ لازي الف هندب ربك عم ربكيو هعم هنس تبني بضلا نا كلذ

 اتقان لون اذ هو طقث لاب ثال الا ال سح ىىدب الف لاق هد . هندي

 5 ْ دشنأو لوالا

 . قيلعبس نيلبخس بابضلا نم + نم لاطلل فلل( وم

 4 ظ نيسرعلا ربم هللا رمما من
 3 كعك دقو يبارعأ نم اهم“ كلذك هنأ عزو امتربمأ لاضف نا ند نأ

00 

 اجلا لوف نوكيو دحاو صا ىلعأ ادبأ هبانسا نوكتف مقرب الو ىبببال لسحلا

 0 2 ظ



200 

 ملظع الو لوط ال بضلا دعاسك ه مدياك نالج ىنب اندجو انا
 ةدايم نبا لاقو

 اممابض رخفل تشك دسأ اذا « رصان' ضيغب نم سبفل ىناو ظ

 لوقب ةديصقلا هذه ىفو :

 اهباجح كليلع علطن ل سمشلا ىلع « تمسقأ ناليع سقاسبق نأ ولو ٍ
 راشب لكش نماذهو |
 امدترطنو أس مشلاب احح انكته * ةيرضم ةيضخغ انيضغ ام اذا ١

 ناحمطلا ىنأل دشنأو :

 رتسسآ ملة ينل رثثب انم « مئيسمأ مكناف ريم البم 1

 رطمي ملابمرحو البلا رطم * ةطيطح بابض كنك ادوس
 ربخسلالوصأ يلا باب ضااوبح « ماع ةقربو اجأ نيب نوح

 روعالا نيمك هتين ىوهم * ايما اوط فب رثلا بصق مك ريو 1

 يحسلا نم تر دقو مالع لسز 0 بلل فورعم نب ديز همساو ثعلا لاق /

 الو لاكلا الو روقلا الو ناسا هع[ ادحأ مهم رت ملف اعوبربو ابلكو اروثو ريع

 لاق ايف هنع كلذ لمتحاف ائيش هنم رداغت ملىتح بضلا تيلفت دق تنأو عوبربلا
 قبط هقوف رش مسالاو تاأف # هب_سانم ال ماب هوعد نمو 1

 6. ثمل بنزع لاق

 مواعم قوسلا ىف نمت وذ بضلاو « لبتع بضاا نافابض تنك نأ |

 ماو ضرق يوس ايش تسلو « هغغوارب دايمص ثعال سبلو 2

 م4 هرحمو بلا نس يف لوقلا جيم

 ىلبتشل امس أر تزهو ىصح د 0 تاصناو 5 0

 ف او
 رم
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 - مقص 1 ن ةعك مناك »2 عدصصنمو ةفلاس نم تحب

 ٠ رخ آالالاقو باقف نيملاب قعص دارأ
 4 5 #ب رظ نم ىلا واسض نم قغأ ٠

 ا

3 

 :  اييز امام قساي عفلص الو * ةبضب تسيل مدلا بابن تا
 هيأ دج هللا ديبع نيرابخل ىفارعالا نا دشنأو هرحج ىف بضلا عدخمال لو

 0 روسالريحتسي ىىسي وه ذا + رفملا مو هنأ ول لبسأ

 0 2 ردقتىلع اردق هنمتددزال « ردكلاب ىضربو وفصلا نع ير

 2 7 ا انك ةئلو « رشتكملا يمذ وع كاما

 3 *« رك ذلا بضلا ضرامك ضراعو #

 دشنأو

 5 ىردسلا دشْأو

 بالا نم قارس اتيصخو ©« هفرعت بضلاىثمو اببرقلا وه

  لجزا نس ينس قئاعو ةقدامص ير يف مل وذ لاخلاو

 وساع ون رش ير دان تضل | دقىلاعت هللا كاففخ لعاو

 0 نالادشنأو هنعهعطقأ الو هب هلصاف ةجاح هتفرعم ىلا كبام ضعبلو

 ا قوز رخصلابقزات « مهسأب ىترب ىونعو
 # مأسإ 1 0 مأسول 0

 3 ,. ميت جب نم ىبارعا لاقو
 شرح نع تفشكل تشرحولو ه شرتحأ ىتتأر نا ينم رخسن

 ةبعش وأ لاقو لاق كرخ نع ديرب

 اهاداع دقو هللا اهاداع * هامل ةدمج نامزرلف

 » ا[هاشك تمظع دف ادك ابض *

 ْ ىغمصالا اندشنأو ةبغش وأ لاقو

 ةيورعال مؤالا ةموثرج © رفث نم موثرجاي كندجو يلا
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 سنن لتغ نز نإ رفاحت ه ايجامم نيبراه انو
 ةليأ لزن ناكو اهطخ نيخ ىماعلا نب دعس نب .نابأ يف نامع تب ةشئاع تلاقو
 ئ ةدملا كرتو

 مفانتنأ عفنتسمال 2 3 رئاط تنال بلا تدب تازن

 6 لاقو

 وس هل سيل بضلا تيبك « ميك 2 تب اندحو

 بابضلا ىف ًاضنأ رعشلا اذهو رخا لاقو

 بولا ريفقو رتعلل يئولاو * بعشلا تاذ فا اركالا عبضاي ٠

 بالا ناالو بطلاب تس 00 يدم الا نيشخم الو يندغ

 بكنلا كرملا يذ نع قيضل * بضل تيب كنيب عذأ نا

 قدزرفلا لاقو

 نوكم ةافصلا دنع ةبشافق # هلهأ ريغ لسحام هللا ىل

 ني# ب سم ءام كنيع #9 عيبا ترعب دا

 امج 0 نكلو ى رمعأ ن 0 ىمعأ بلا 0 تمم دشنأو

 صَل نيع لكم ه ائيع باش # بخ لان ىذ نم هتبهو

 0 قوم سيل

 ةرازف نم لجر لآق

 ردغألو ءافوال لسح نانساك # ةفرآ أ َْى بأر مث اندجو 3 ٠

 عقم فلآ نرفلاب انتا #7 ةيالا ديرب واااو ودل دّشلا

 هلوق هبشي لوالا ينملاو ءاوسلا بأرلآ
 الازوأ يئان ىلع مبنم ةبيش ىذأ 3 يرن الف راما نانشاك ساوس

 ىنارعالا نا: 93
3 3 

 ( ند ناوبح-9)



 | كلك أف بك اذ نع دع لقق « ارخافم كلثأ يميمام اذا
 لاو كقاس قوف ىرحي كلوبو « ةهافس كوللا ءانبأ رخافت

 اقنع ؟ميرحلا لاقو داع 3 07 5 نمو أسما 97 اذه ةلئاقو

 . لالا ةقشلا
 أ 0 - «© ساون والاقو »

.4 50 

 1 «(رخ آلا لاقو )

 هر ىذ ءأشحالا رمهنم لك نم « موضرأ هللايورو مه اذ 2

 ا ديلا عوببلا ىلع و « اع تع انانأ هللا يت-سالو

 . هردلاوسؤبل شو افا لعأ * ةمحعم ريسغ ميغ نم نطاوم

 دما ىلا يقاب ا < لمس هو © هله: سمالا ميرك مار 0

 يش لاساركس اة 0 ةلظنحو عوبريو بضبادصأ

 دفيمل و تاب نا عوجلا اهدازو * هب نيبضغاونأي بلااولك أبنا

 |بلا امص نع تءند مهنء «* تمفد دنلنب راخاذيستأ 0

 2 دكدلا ارشيم يف اهسفان, نمو ٠ اهتزافم نع ادعس عراقباؤؤم

 0- « مهالا نب ورمت كلذ لث ىف لو ف
 12 بائذلا سلط ن .هرو ايحلسم * عبض نهر مه مريمع انك رثو

 7 بارعالا ةلغ موفلا يرقف « ابنم ةفام_-ضاا لزم اولزت

 - بابضلا ريغ قولك االثسج ممنرح يلا مهانددرو 0

 3 ا 5 « ةيرلا تلقوو»
 اع نب ثراملا تنبب اًواج « امنأك بابضلا ةشراح اًؤاج

5-3 

0 
 0 < يت

 :١ 0 ذأ نب اي يسح اناجالو امام لآ اهئىرلل
 0 هل ةباطم ىف 5258 »+ نبأ ةلدنج ص نكلو

 9 :و نول نول-ت انتجاحم « اناقو هانينأ تا الف
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 كلل

 داعيم ريغ نع ةروز نم دال « ىداولاو رصقلا رمت رصقتلا يداورز

 ىداحلاو حالملاو نونلاو بضلاو « ةفئاو نادظلاك نفسلا هب ىرت

 « ةنييع ىبأ نبا كلذ لثم ىف لاقو »
 نمنالو ةميق اهنلس * اف نانلا تناف ةنحاي

 نطو ابلهأل يداؤف نا ه انطو اهمنذختاف اهنفلا
 ناخ اذو ةنك هذبرف * اه بابضلا اماتيح جوز

 نطفلاركفملا بررأالانا * ه.فيطإ ايفركفو رظناف

 < سرفلا ةفص يف مركم نب ةبتع لقول

 داوتاب بي ىضلأ تكرامل « ذاك الاب اهكلا كلذ را كأي

 روع ِتض ام سيل دبا * ةيسارق سا اورقو ٠
8. 

 ري

 عداوملا بابضلا شوحاقرلا واحب انني ةوادسلا بض شرتسحو . 1
 املأ ريثك لا !آ

 ىنابض ايما نم جرو * ينخض لست كاقر تلازامو 1 ٠
 ع ناكوؤ هلامعأو هفالخأو كيا ::.ضعابو هي , لئلا اوورضو هاك أو بضل اومذ نب نبذلا

 ناضلا شرا مق لا مبع نم ل لفعأ نك يرسكلا 3 ٠

 باذع راهنأو رادشأو « فير دالب هلهأ لزنأف 0 ٠

 بالكلا لاثمأ ندتانر هو © اكولم اهب هنوني وثب راضو . ٠
 تاب لك 5 ١ ىر 1 لة ميغ يىد_ص هلالا مرا



 سسسكس
 . 0 سب يرد ا لاو و عدت رك تناوأأ

 2 ىدرلا وبأ اندشنأام اذهل مهففصت ةرثك ىلع لدبو

 00 ىوادبالو « يبز الا ليبقتلا رقمي ال

 0 هيف عزم * بزأ كر فتااضتحا الا

 بخ هناوص ىف بذضلاو

 كامس وبأ هتبنكو قراطل ىلكما ىدر اا وبأ اندشنأو

 3 رسعو ىرسأيم ىلع ىلا * ىردت امل وأ كاس وأ

 4 ىلا ريغص بيلذلا 8 * رفو اذ الجر يدفر' كيفكي

 1 لاو ىرذلا نيب 7 ىرغ ير لاق ىد_ت اذا

 0 رفق ناك يحضإ بن

- 

 0 يبارعا لاقو
 ْ رئابخل هلق ب داطصل * نكي و ام ظشاب تدطصا دق

 لئالح 1 هضدد ١ ينو يقع 4 د ع رب ءاشلا ءاعر لظي

 . 0 تاما ترن ادع اذا ىملا لثءاشكلا مظع

 9 : ىناملا لاقو
 ١ ال ديلا لو نمو * ىبداي اياطع ن٠ وجر ال ىلا

 1و ءةملاك ف ابتسم رح اسم «* ىبض اهيف وأ ةيمور

 |0000 بوادر مدعم
 00 رخ آلا لاقو

 بابن هنم مهفاوجأ ىفو * اولوت سمأ ىلع اودلطصأ اذإ
 9 3 «ردب نناقرب زالاقو»

 1 ا صفات ةورأل صز « ةلدنج بض ىلاوملا نمو

 ا دأ نب لبشار م دنا لم الوب هرب لج لوألا

 سنأ رص' يلب امي 5
500 4 0 



 ا ظ
 ايدانملا مصل يوعذ نمد كلاش « | مارجرو دصلا ىف ابايض تفلأو :

 و ةديج رس مهو كامب تبداو

 اهوبأ لاقذ

 ارك ذأ لبنال ناك اسوف ناك ولو « لدن. كبعق ”ضزابعق ناك ولذ

 ىريزال دشنأو دبعلاو ىنوءدا,متلاقف

 لاذ يذلا ىضلا ةخل ربك 3 مكتدجو ىتاهللا دلع صاعأ ظ

 ىرت ةزبمزلو أبيلع فوششو ظرفلاب سمح اذا اهولدا وبث نبل اهدوعو ةنيل ىهلاقو ٍغ

 دشنأو بقال رظنن اهسأرب ةيماس يهو الا ةبضلا .

 امون بذضلأو 0 هلاناو يضح اذا ه امله لالطأ م للان وكي دالب 1

 دليوخ نو رم لاو ٠

 ل حر امل لح أم ورم ةقانو # ندب فيصلاربشأ لمح تايكر

 لسح هما ىامل دوعل * ةشيعل انه انيس ام اذا 4# /

 لصأ الو ليسحاب عرةتنأ امو * هسموف عرف هنأ لح عزو 7
 لكع اهتاير سحنلاب تدلو 5 * هيءسا يمس مج حالا ل رب تدلو 8

 لاقوبض نب ديزو ضخ نب 1 ا ْن | ةبض مهلش ةبضو بضو ليدحو لد '

 علأصأةسمخ ةفانلا بل> ىم سيو باب ١ 4+ وخالد نمو لاح ون شارف ىفو به رم

 لثم هامد 1 اذا ضلو حرجلا بضو كلذك اماح اذا ا مدل أهْض لاَ 2

 اذا 3 بذضلأو ترص ن* ءعدخال هناو ص نمل هنأو ب ا ذبج لوقتام

 ةدنسمحلا وبيك ووو سد م

 دحارلا لاقو ريعيلا فخ 6 مرو بضلاو ةياكم 3 هيراقع ترسو و كَ

 بض ىذ الو ك رع ىذب س 3 0

 ةمرلا وذ لاقو عدنمل ةنازاعا اره هقدر ىأ عدخ بنم لاق لاَ

 رئابظلا اهمح رخيتسا بايضلا سور * أم تح بال _ص مص 8

 بارش نب دشار ل

 ا
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 مرق افشدا رجلا ضيو جت ايحدلا ضربك ضونيلا ىفامو

 0 مدجعلا سوف هيتشنالو * بررعلا ماعط بابضلان :.ك.هو

 |١ ! نا 6 هل مم نبإ هاجيف ذ اب هفرض مطأ نيح دوءلا نارج بهذ ىنعأا اذه ىلاو
 0 هل ةلك لاق الف هبسن ىف

 دز 0 هنود لك انو ٠٠ اض ناعوملا كفن ما ممظلو

 ٠ 5 : ىف هي

 بررغ مهدنع بضلا نأك ه ًابضناعوملا كفينص ماعنو
 0 دوملا نارد لاق

 مارت نمو بابشلا تضم 0 ىسراف كلصأ فزأ الولف

 ' اهاسكحالا هيول أو 0 ا ا

 1 لطخالا لاقو يبصلاو خييشال عفر فيطالا برطلا مالا ةيوالاو
 ٠  امعطمواسوبل ىتالدقناكناو « كالام هب ,ول اوناه م هل تاق

 دقف يحي نإ لضفلاب اصاخ رمتعملا نب رشن ناك لاق 0 رمت نب سلوب ىندح

 امرأ ظ أ لضفلا ىلا هن  يذف صاع نب لاله ين دحأ وهو هيلاوم نم لجر

 5 نو همذ ىف | طرت هلع اعننو تتقلا اورك ذف ةدقلل ترضحو
 الا ثبلي ف ممالك هظاودريغ اير ُ ةدئألا ىلع رب مف لالخ رظنو كدب

 ىلإ و ريدلاو درو امزب اهنم هلذخت ريبايزلا خارف نم هن الم ةفحصل لضفلا

 اوت اوَتوُيلا بابذ نم ىأر ىذلا نأىلالملا كشب ملف نابزلا نم سائجأ برعلا
 | وق ا ديار فرط سا ناسارخ ىلو نيحلْصفلا ناكو

 5 - لوغ وهوجرخو هناكابو هب ىلالحلا تءشنناك»« لك نه هل باطتف

 1 0 جملا م ادإ ض.دو « ةنطبو امؤا بلا فاعإ جاءو.

 0 تبنوأ دقلاولافا « همأ كان ىرولا ىف اكلم ناواو

 يضلا قورط وبأ لاق الو
 يع تيإو ىنإإ تدرج دقت * هبال ًادارح ابفدصأ نولوش
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 افسلافارعأ ضرالا ىف تا  فونأ وحب 1 || ىل_ ضان ام اذا ( ىتح

 امرملب صناق ىنيه وهو « اللا طسو اصيه يولد لظو

 اشكدلاو ابنم رابك الاب مزار « اعرلا ريغ نه قذحلا اذا

 ىرقنلا نيجحو أ لاقدقوهضيب اويطتست الودارملا اواكأت الئايدلا لك "يل هومتفع نافذ

 ناذأ هيف سيل داو لفسأب « ةللل نبأ له ىرعش تيلآلا ْ
 ناو> ديدما عمأ 2 # .ةملت لقا ا ناك 1 لهو :

 نان اع ماسغأ ' ينك ؛ * هحنرو ةالصاا تنو ىلا موقأ

 نابأ نار 000 م شطع ىلع * هب رش ةنيل ءام نم نبرشأ لهو

 «رخآلاقو»
 مرقلاب عفن ورفارارغ يح ذل * فئاض ةزينعلاب يضل ىرمعل

 مخرا م حاسااو ينلا كلءسأأ نم # 0 رواج نأ انيلا 9 و

 بلا لكأ ليضفن ىف رخآ "1 لاقو

 1212و ةقيدم لم هللابو + ىتحص حار دقو اموب هل لوف 0

 ةلطاي يضلا لب از ىلامت تلاشو * هليذ لضنف ىلع ينك تقتلا الف

 هلئالح الوح نازيقلا ىلع ىدمت « تحب ضواحي ضل 1زونجحبصأف
 هلك اوشو هنطل سر 4 59 4 ا اكن يت ثكلارا را ديدش 11

 هلك 1حبقو هبراش هللا ىلل « كجات نماندنع ىهشأكلذلف
 ىلر نب بيس دلو ن* ه ىدنللا وأ ي لا

 هدألا منو ماعطلا مدق ه ةرسمت ىلع او تا 0 ملا ديدف ى وهأل ىلاو * اهتفع ام بابضلا ت تاكأ 2

 ممنلا دريك فيدسلا نيزو * صيصقلا ءاكو السلا نمسو ع

 ميشلا ىف ادماج هب تينأ « دقو اذينح فورملا ملول
 متسلا ريثك اهنم تلز اف « مكناتيحو طببنلا اماف 0
 . مره بضك اهفرأ مف 3 ملل 6 كاذ تن عفوا 0



 .. فاش قل
 0 جرو اذفنق احلم « تارثح ابكار تنك 3

 ) ركن تاذ امنأ عبضلا الو ض + .>ال بارالا بكرأ ال تما

 3 ل نم عابضلا وعدنو طن * هنلا اذ فيلا صمقلا 1 ر

 : 0 ا” اننع الفل ه« يسرا ىدهأ راج انج
 هم لد نم لايملا قسأ ور * حبلا فدص نم ريره ىلحأ و

 اهرعس اوما لعق مث * يلحو ىتذ دوقعلا ىبو
 مرملا ريك ةنم كحا ه يدظ قىحن دالبلا بوخأو

 عرب تتلف لاح ه ركع. ثلاوج هرد لوم

 < ةفضل هثع ركاذ *« ءام نا يل نورظانلا باس

 نو بأذ نيب تدقعأو « يسال نم تاكأ موب بر

 زج ةيلق نمو ءاوش نه © انيطب تيب نك 5 اذ سبل
 ةرجم مدا انو ىنيع نيب * ود غ ىف يتاخ ا

 ع تلاحم دا اهدنا وطو ضفخ دع الا 1

 8 هب باهأ نمت يداعو ك * ؛دلا ىحبذ نم تقم ىلاو 1

 ربجو رسب هتبوا « لبالا لظ يف قيقتلا تعمسو
: 

 رف ف مارد ىو ري ىف « ًارابج ميحملا ىل يرب من

 ظ 0 -ءلبقو ىلربك يربو * قمر يجرب هلالا لم
 ءالا ا مرحب ال 'ئتلا اولق ؛هومدقو هوباطتساو هرلحتسسا نيذلا يف لوقنسو
 اوأ باتك ىف لصأ ىلع سايفلا هبح نم : لع ةجح وأ عامجا دا تانك

 زفت لبق نم كرتب اما ناك ناو لاصملا هذه نم ًائيش هعرحم ىف دحين

 1 0 لا اواك أو ةلالجلا مومو طيرابشلاو جاجدلا سانلا
 )ا ةبطر ةرذملا ىذذتي امم ززقتلا ناكف اشدلاو

 || تح نجارا اعرث ذو اقطرتال ال ىلا بورضلا

 و ص لاو . :رارملا عر © 4 فانك أ نيب بض برإب

 ع

08 



 رمغنم نم هدارا 'ىثل ام * ريدق ءاشي امل ىبر نا

 ورم مأالجانت اذبلف « ايو اعبض نيسك املا خسم
 ركب ىح يف فاعرلا ع.دجت « يفقو دارملاو نذل ف

 رخصو ساسالا مكي امرع « ليكش فناب ةراف تنرخ

 رهذ د_.همورب ول ازءاع « هنع ناليغ ناحو هر

 رقصل "دمع ءاهنلا ليه_سو « امدق ةلايملا ىف بضل اسم

 ربق رش هربق هللا لج * لاغرب ىناكي ناك ىذلاو

 رشءبحاص ناكو سوكمو * جرخو نيفس يذ لكاذكو

 رج رح هواَرَج فرمو + ءوس طارشأو و
 رمخ قز ىتادصو لاز:ك * الوغ ةبيبشلا ىف تجوزتو

 ركب ريغ دِجأ ل تش يتهو * أبنم كلذ تروه نا بال

 ورم بحاص مب ىلاخو رب *# آلا لحتسم اًلاخو ورم تن : ٠

 رطش فصن ىلناكهأاهو> بم نب رابو نير ةطخ اهو

 يا لمؤأ ا نم م ورعو # نافكع نءاكو شوح ضرا

 ركم رخاو رجان يوسن « لا نم اهيف سيلنجلا ةداس
 ردب ةليل لك عمسلا قرسإ + رفع لك ابعرح نع اوفنو
 رهز مأاورلا ند ءامسنو 01 رغ تاية:كلا نموتف 5

 2 لك 0 راما ثوردعل د 0 ةظايسلا د لوذلا لكأت

 0 -و 5

 رعتمل هقورط نمو قوا ن< # أضرب ثوراا كالذ هللا ل_هج

 روش رخا ريمقلا قاحم ىف * ابصح تراصف ةدرق تبرض
 ركب ناك محاز# هوخأو « ىناتلا لامن الددبع كل

 رذ' ريغابلهأ ىف ءاسن نم * اروذن تناكو ةعسل تعضو

 ىرك ذةباعالا يف راظامدمب # ىسرع ةبا_خالا ىلع ىتتبلغ
 رفع ةروص راجالا نأ ريغ * سنأ لئامث مييف ى رأو

 ( ند  ناوبح-4)
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 لإ ان ا 2



 ظ نام نمو بضل ملل هل باطتسانميف لوذلا له-

 يقع فلسي با لس ناوخ ىلع ىنأ هنأ يور

 _ )3 يطق لص ىنلا نأ اوورو هبلع ركن ف ديلولا نإ دلاخ هلكأو ىوق
 7 رو ليلا لت هللا هند ام لقو ىلإ نبا كلذ ركذأو همرحأ الو

 57 00 ةطحاوبابنلا ىهوربلا ىف اهادحا اتسم نيتمأ نا اوأرو موق

 ص م لك أ الجر يأرهنا ءابقفلاضعن نع اوورو ىرجلا يهف رحبلا

 3 ذلا هفاعي نم ضعب لاقو انا ينم ماخلق تلاد

 نب 00 صرب لا ماوعلا لاقو“ناسنالا فكب هفك هبش خيسم

 رظ ىف قوق قوس دلل قامو از ف باكا لك أ بال بأ
 _ ةليوط هل ةلك يف نوعرف وبأ لاق كلذلو

 ١  برعلا ىف قوس ري بابضلا قوس
 يلع عضو اذا هناوخ نع امأق بوبأ دنع اناكاذا ماظنلا مهارباووهناكو

 3 هلوف رارعلا اهف

 سلا ىفريزنلعاو درفلاكو ه ةباظع قاخو ناسنا فك هل

 بالا 0 بضذلأو خسم ةيملا نأ نومتزب سانو لوقت ماوعلأو
 سم طق ىلا هللا نأ قورقب باتكلا لهأ ر إو - رافلاو ميسم

 5 > ار جج ج طول ةأرمأ خيسم دق ىلاعت هللا نا اوتجأ مها الاادرغأالو

 0000 لو سكم حاس لك خسم دن هللا نا بارعالا لوفتو
 امج دشنأو امبض رخالاو أ اذ امهدحأ نيسك ام خسم هناو املاظ

 اا ارعش هريغ ىفو كلذ يف ىنارهملا ورم نب مكحال يوحنلا

 اكو عمجأ اهب نمؤت بارغالاو لطاب ابلكو بيرغ فيرلظ ابل
 1 و ةرشا | ىلا ةيدابلا نم 0 ءارهم نم ربنملا نأ ىلع ةمدابلاب ربنعلا
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 0 7 1 لوش ىذلا وهو يلم ايرهد انوفكم ناكو بارعالا اينذ
 1 بف 10

 ريس
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 دحاو لصالاو يذلا ربا قرش * دحاو نرذ مازال مقرف

 ةيح ونا لكس ةلخ وبا لاق ىريفلا ةيح ىلأ نع ىريفلا ةلخ وبا هاور ام دك ْوِ اذبفا|[

 لهأض عبو نانا عرفلاو د>او لصألا ةيجلا ناسلك بضلا ربا نا يزف كلذ نك
 مدا م اكيتح اهفوج ىف سلبا تاخدأ نيج ةيملا يفاع ىلاعت هللا نا معزي ريسفت

 لتقتل تبلط اذا ادبأ ةيحلا ىرت رب كلذإذ اولاق ناسللا قش اهمم لاصخ رشعناههاسل

 يرتلاعذ وأ مر , اذا هعيصأب نابل نم عاما معي ملا ابلاسل جرخت فيك

 ناننا عرفلاو دحاو لصالا ةيح وبأ لاق دلاخ وبأ لاق « امل ىلاعت هللا ةيوقع ملاظل
 ةيندلا ل دشنأو نالخدم ىعاللو

 ءالخ تدجوةيدك ةيضك « قا بض هنأب تددو ظ

 ثدحح وهو بالك مأ نبا تجوز اهمال اهلذع نيح اهنءال تيبلا اذه تلاق لا

 لاقو“ ناربأ ابجوزاو نارح امل نوكي نا تنمتف فصنلا ىلع تداز دق ىه تناكر
 ناتيوازلا تالتما اذافحرلا ايواز امهو ناتئرق اممحرلو ناليبس يننالا ىبارعالا نإ
 حارفلاو ضييبلا تاوذل 1 ال اذهءاماءلا نم هريغ لاقو تف 1 مل اذاوتمأت

 قدروا ل ا نعضلو دالو الاب ن احن ىناوالا ماحرأ ةفص نم اذه اغا

 لمح ةضيب لك ىف ةضيب نيببس ضين هو طق مدل يجو ةبشلا و
 00 امأف ضع نم رقحأ ارضع نا الا ةئورعم روبأ تارشملا هذهلو
 ةيايذ موكب وهو بابذ رأ رَصاَدَق م دلاخ ولأ رسجو اهنع قش نأ ما

 ىلولسلا مام نب هللا ديعل دشنأو كنا هربأ مسا نا

 بانل 0 # هباب قاغأ رس ل

 ناكر سف أهمم قس شم # براضمنااةرامأ 5 تن ِ

 اي جاعلل لاعب كلذلو رظبلا كتملا امئا أن :.امخأ لاقو لاقام ىلع لدب ال رمش

 ءارظبلا نباي هل لا م٠ 7
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 د8 1 000

 ءالا انو برأ الا مستنأوآ اديسع الإ سانلا نودمن ال 0 سرفلا نم

 ذلا سانجالا ىف ربكلاو ؛ةلوسو كوام نم اواك يكو مهروبجو سانلا ءاهر

 00 ةلذلا ع نكلاو معأو خسرأ سانلا نم

 رم ردق نم لك نأ ةلبججاو « دوهبلانم انتمذو دنسلا ع نم انديبعك ةفرعملالهأ الا كلذ

 بنام ىلع هنرددف تح نم ىلع هربكن م ربان ةردف يندأن رقحلاو ءاءضولاو ةلهسلا

 "الذ يف ديت سانلا رودص ىف هلا سح و ايمذ ناك ناف هب ءافخ الام ةردقلا

 اكسو ن؛ةلا كلذ ضامحو قرألا كلذ 0 م نأ ن ء.ظل ع هتعيبط هبت ربظتساو

 رابص ةبملا هذه نم:باسملا اذه ىلعو [شاف هدحتس كياف كللوذأ ام دقفتف ةماثلا

 نم ىلع طق اذ أ ل ىلا وهو ادع هتلتأ دق ءىثو “ را نم اكلم ًاوسأ كولمملا

 ا/ رفعج ولو ةيمأ ولو موزخع ونب امأفهئوو كلذ رادقعهقوفن :1لذب وهو الاهيود

 ىف ناك ولوةليضفللا نم « مهسفن ال اودجو ام ره رطناف سدع نب ةرارز ونبو بالك

 ف مئاه ىنبك اوناكل مييف ةيمحا ىعاود ىوق ىلع لضف مهتايدو ملوقع ىون

 ّط ن ةدبع ىعملا اذه هيدش ىف لآق دقو مسمود ن 1 مهفاصنا ينو مرعضاون

 3 لوط قرح

 كل
 4ك

 يب
0 

  اوعدصت نا مهسؤ عادص ينشب 0 مكنالخ مور 2 نا

 28 .مهرودص تام تاو © رالي تان

 0 0 امس مو بحدعلا نم اذهف نيرح ةبضالو نيربا بضال نا اورك ذام امأف

 7 0 يرازفلا لاقو مومعلا اذه ىلا نوعجرب مث نوفلتخ دنو

 لك اوشلا رفص بائذالا ةفذحم * ىلوبحو ججار ملا لامت لاملا ابج

 - لجاراا بايث ناطاس نهاسك « امناك ىتح لقبلاو ابدلا نيعر

 ٠ ماتو دالإلا ف فاح لك ىلع « هلطأ نآكك نأ زر ' هل لحس

 1 1 ومس هيسرع نيد أمس * تض راع سءثاااذالايذ لك ير

 ذيفىازلا ةنك اسو ةدحاوب قوف نه نونلاو يازلا ةمج٠م كزتلا هربا مساو

 يناسكلا دشناو يرازفلا



0000 

 رارصو بالح كاف باحاف « ارزنؤم نايعرلا اذ ةذيلولا ينكي
 زادلا هبت خرتساو ع صاف ثيغ * هتعلت باص بص لوأ تنيك ام

 ةدايم نبا لاقو

 هلواطيو ؟رثكتسم هل. شكي « هريغ بضلا بهرب مل نا بضلا ىرت ٠

 بالا دبع نب جاع لاقو
 هلهاج وه يذلا صخشال لواطت « ةبضم طسو يضلا تدب ناك اذا

 نوكيالو ناب رظ وأ لرو وأ ةح امرقوالا رثكن الو ةريثك بايضاذ ناكم ةبذ 1

 2 شكو خفن بصخأو ةوج هلالخو نمأ اذاف سانا نم ديما عضوم ىف الا كلذ

 ءال.1ا هتيشم لاح ىفو هترشثت لاح ىف روثلا ربكلاب فصو امو هديزب 'يذ لك

 0 لاق كلذلو ةعذ يغ دنع ضايرلا 1

 اريسبظ اهط .ىن» ال ةدهسحولانم ءايربك ىش ار ١
 لدفلا لمججا ربكلاب فصوب امو“ 0 نم هعضوم ىف عقيسو ريثك اذهب

 زحارلا لاقو هتعبتف ءالكو ءامو# صو ةمحملا قون هب تفاطأ اذا

 فرملا لثم ىف هيفالع ين * فئو هيلاو> ندرشت ناف :

 2 اياعاو هاري 2 فرط ام عادلا دروب 3

 يمدصالا فشنأو | .احص ىلع مزنو اهفنأ مزتو تحفل اذا اهربك دتشي ةفانل

 أساج حافلا عابرم ٠ ءاهد * اسرع أهتم دارأ اذاوهرو-

 اسنق اضاخم هنقال ىتح ه اسنأ نايسلا دف انا

 اسرخ تاىماض ىباودلا ىيع# 1 ىتشتحا ىتح

 أسلم احامل تارسم طوح

 خامشلا لوقا
 اموصت نأ تريكتسال ةذح ل غاي ع لعجي ول ةيلاج ٠

 ونمو موزنع وثب شيرق نم م ربكلاب سانلأ ن نم نروك ذملاو 'ىث ىف لوالا نم

 ةرساك كالا امأف « ةصاخ سدع نب ةرارز ونبو بالك نب رفعج ونب بولا نو
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 0 50 راثملا مدخ ظملتم * ىتكش لمح ليلا تدبش 5 و

 مص شجأ هن ه. ثممج اذاو * لفانم تكلم اذا ءامذلا قاب

 - را لاق كلذلو ركللاو ك ثمحلاب كلذ دنع فصو ةرحج ىف عدخ اذا بدضلاو

 امهانغ انيلع ىدحي ال نيينغ * انناعفنيال نيخيش انل ناو

 اهاشك فص ناقاديغ ناريبك « ةراغم ابض نابض امماك

 / |هادصار بخاموب ادصرنأو « ةلامح ىفادخؤيال التحناف

 3 أب هب 0 بدو هررض يرسي يذلا باقلا ىف نماكلا دقحلا اوربش كلذلو

 0 سوأ ن نعم لاق اب دقحلا كلذ اومسف
 17 بماش ةينادبال غدص هف فص هنأك لازال ىلومل نم الأ و

 براقعلاب هموق نم ىدنلال هال « هعواض تحن شغلا بابض بدت

 « ىلا ليهد وأ لاقو »

 دوس مويلا هياع ىلاو أبض «* نةطضمت داع نأ ىلا ملعاو

 ىبارعالا نبا دشنأو

 000 ضراف بضونغض ىذ لع * ضغابم دهاج ىلوم برأي
 ُق : لاما ءورغك ءورغ

 دايم نبا لاقو رعتاسملإ ( 0 وبك مث رعتسي من ةران وبخحم هدقج نا ىلا بهذ هناك

 1 ظ هتبثو بضلا خفنب لثلا برضو
 ' اهب عمل تيك دسأ اذا ا سيقل ناف

 درلا لاو

 6 . الجس مهنمانغلا عينميجاجح * تشط يتلا نيعلا هللا عطقن الف
 00 لظ اذإ « اهلبح ثيمر يذ لعأ تدك ولو

 ع ع لأق 5 راصو نمأَو بصخا اذإ اهسالو ربكلا ةد_ثب فصوب بذضلاو

 ّ كَ و 1 نإ قد لوغ تيعب لال * برش 6 بيلا

 0 نيماسلاب ةرازجلا محض * طغل اذ درولا مون ' كنفرعأ ال

 1 قيل
: 
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 دعو هيهذزب نمث نأ الو 3 هنغض را جر نم ثعف امو

 عم هقلخ فونص ىف ىلامت هللا تايآ اههف رك ذ ىتلا هتديصق ىف رمتعلا نب رشن لاقو

 اهف لاقف ةتبانلاو ةنوشملاو ةضفرلاو ةيضابأالا رك ذ

 صزاهلو رارعامل « ابلظ نم عانرت ةلقهو

 رغب .هنطظن> نانرتفو 5 اهدالل ل و

 ركف هل سيل مجنم * هن ذأتو بضلا ىرتواذ

 رز اهيسي برو « لكل ىلا ةسلا
 ىرخا هل ةديصق ىف رشب اضيأ لاقو ف <

 راو رخصلا نيب عمجم *« ةءاعماو لقحلا ىرث اما

 رم ىلع بض نم صرحا # أمد ىلع شدبلا ةرافو

 » ناكو انأ هتيأر دنو ةراد ونا لاقو 0

  1رحبلا ىتك اسنم قلما اذه لج ىلع * ةيلبو ةفآ الا رم امو
 يرسل ةسفنخو ىمست ةلمدتو * برقعو عمسو ٍيئْذ نم ربلا يفو

 رغب لتخم بضلا نا كريذع « ايعار تنكنا لائءالأ ىفليق دقو

 هيلع نالمتشي ام عه وجو 1 نينديصقلا انبتك اذا تارالا هذه ىناعم رسفنسو
 اد_ه فانيصأ ىلامت هللا عدوأ ف || بيجاعالاو ربي دتلأو ركحلاو بئارغاا ركذ نم

 : لانلدلاو امل ادخت ومو ىلع الفاف كلذب ريصيف ركفم ركشيو ربتءم ربتعيل قاطعا

 نال بص نم ايحأال هنا موق ءاءذ "وت لولا شا موق ريسفت ند انرك ذام ىلع

 لاقو مايأ ةنال# كمل 5 رف هعدب ا ىمقتساف هحنذ اعر ةشراح

 ىلذهلا ب ؤذ ونا

 ِ  2عبي هيح لبقاو اقوش « هىمأ عجأو اب دورولا ركذ
  2عجعجتم طفاسوا هلامدن * براهف نرفوتح نهرأف

 لاق ىتح لادلا نورك, اوناكو مدلا نم نوديرب هئامدب برابف نورب سانلا ذاكو

 ربثك لاقو ةحوتفم لاذلا ة ةمجعم هئامذب يدش“

 م يش

 ا

1 



 هبي

 ' 00119 لصأ ىلع لهالا ضيق اذاف يذلا جس ايسبحم. ضرالا نيبو هته
 0 تلاز اذاف كانه هكرح ادوع هعم ناف ةفرعلا لها امأف « هسفنب لفتشبف
 ١ / و 18 ريتتسي ةبضلا نا مز نم هملاو بذك هن هجولا وبأ لاقو ' هيلع ضبف

 /و دارجلا لك أي بضلاو ابخارفو ابضيبل ضرعت ال !منال بابضلل ةملاسم براقعلا
 مالا ىلا سي هنأ ىدزالا ب لذ ناك ىذالا يبقا لوخ دِشْنَأَو براقملا لكأي

 55 لاف اينو افلإ هب راصدت هنأ الا هب ضيلو دصقت

 بابضلاو براقلا نيب 5 « ىرحت ريغ كرحنو ىب سنأتأ
 ١ 0 00 0 «دشنأو»

 سفنخ راجلا دوسأ 53 لك ىلع 3 هن اك ىتح بضلأ دنع نعمج 7

 رحملا ىف تالا معاطت * الذ ىلع طقرلا غزولاو 0

 رسلا ىف برقعلا ةدوم * هر# ندوب الا نيفنللاو 3

 |! تيأد ىو نارباستب وأ نامعءاطي نيترهاظ الا اديأ اههارت ال كيال

 " هلوق لوالا لوقلا دك وب اممو لاق ىرخالا ثأر انهدحا تب ؛أرف رحج ىلع

 ٍ 1 |( وها رهدلا نماير 2تئحدقل « ابرقع ةيوثلا لود رفثتسمو

 رهزوجتو سانلا دنع فلاخت اىالا ركملاو اجوعأ سهدلا نم ضري ل نيح لوقو
 ظ و هاد نا هل لاق يذلا ديز نب يسيع مداد نب ةعزجنا ةحاد نا يندشنأو

 0 0 قاشعلا ثيداحا نم ليوط ثيدح

 9-5 ملا بضلا عد دةف * رفعزم بسب ابح تعدخ نا

 ىلع لدن يذلاو ةميدلاو ثبلا ىفالثم برضف ر لا بحعلا دي4ش بنضلا نال

 در كن مراسل. ابدعي رتل الس بر نشا

 يللا ىميد نبال ىبامعال
0 

 ظ ري لع بار يعط + مرد مكنأ ىوس

 ىريشقلا يندشناو ةلابخلاب هديصك رملأب هديص لم
 ظ 0 ظ



 عا 5-7

 مهدنع ت وك ىهو اهديصل نيئاوملا بسك ةئلاثلا ةلصخلاو تايحلا ىف لوقلا ظ

 ءاوحملا دربب شيعتلاو سيلا ءافتك الإ 6 " رمعلا لوط يف ابكراشي بضلاو 7 رس

 رحملا ذاخلا مث بج اباك هذهو تارارحلا رصقتو تابوطرا ءانفو مرحلا دنع كلذو

 كلذ توكي 0 | ليسو مادخالا نم فوتخ عاضرالا نب فوط ظ

 كلت ردش اك ارتم بارت تقلا كاز لو لضأ وه نا هيلا عجرب مع دنعالا

 سعاشلا لاقو مزحو سيك هلك اذبذ كلذب لفحم مل ةرخصلاو ةدازأل

 لقبلا ةبيط عاقلا نطب ةيذغ * امنأ هللا لمي اضرأ هللا يس

 لقعوذشيملاةفرحىف'ئرمالكو « ةددك سأر ىلعاته اهم دوذب 2

 نيطبلا لاقو !

 اك ناسنالاو نونلاك بضلا * هشيعت يف بيصم "يش لكو :

 لوفاذفف املالا فرعبال 'ى ءىث اذهو نررح ةبدضللو نيربا هل نا هبيجاعأ نمو ٠
 نوممزي مهماف 5206 ارقو دالبلا ىف بق نمو ءاللعلا نم ريثك لوف امأو بارمعألا ا

 لاق “ ةوفلأ كلت هنرويلحاكنلا ن نعزجاعلا ه. يوادتب يذلا وهو نيربأ روةنقسلل نا 0

 ن ىسوم كلذ ىل متز نم 0 ةناعم كلذ اونباع مهناو نيريأ اضيأ نوذرحالو .

 ة-دود يهو اهالاو امو رصم ةيحانن نوكت ءابرألا هبشت ةبوذ نوذرحلاو ميهاربا

 اذكل هب ما اص ناناسل هل ىذلا بضلا سونيلاج لاقو طققنو ناولاب ةاشوم ةحرام

 نرإ اذو 3 أذ هضما نا ناو بضلا ىف يرخأ ةيوبعأ اضيأ هذهف اذكو ْ

 تلاق ىتح ةرملا قاخ كلذ ىف زواحجتو اهدالوأ لك أت اهنأ ةبضلا بيجاعأ نمو
 تورص م“ اذاف هرحج ىف برقعلا دعي هبا برعلا ت«زو“بض نم قعا أ بارععألا

 شراحلا لخدأ اذاف | ميلعمضو تحن نمبنذلا ب 2 00 | فلا أهرفاتسا ش |

 ىف برة ؟ ىبم ىف ل ١ مهؤاياع لاقو 2 ةتعسل هبنذ لص لع ضيقيل ه هد

 زرخا بضلا تيأر هشيورن دخنلا وأ لاقو“ هدب لخدأ اذا شرتحلا عسل اهرعج ]

 نا فا الخادتم هردج بام رخانربش يف دب نر رع ىلع ضرالا ىف ٌةباد

 ةيذ تى ل أممطوف برقعا ينأ دفو هخ رخئدسل لهاجلا هانا اعرف هندي ضلاق رعب

 8 ( تيد ناوبج-؟) ش

2 
0 

1 
 : ُّظ
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00 

 نكس _ للا 6 لالا يي ا يي



 .. :.' !رللاالةةفططأللا
 0 , دشنأو هدنع بيط وهو رمق لك بلا نكلو ناءاس وبأ

 3 2 افاك 1 ىذغت نسا أ ناف « ا يف دوعإ

 الذكو همجر ىف دودي لاقاعا اذكهانبورام كلو ءقلا عينلا طبقل نب نآبا لاقو لا

 جدلا نأ نث كل ىسود_سلا فوجنملا ابأ نأ انباعصأ معو همحر لك اب بضلا

 0 هلوق ىلكملا
 اه 0 لدع هكدهأ *# اعراعل اع اذاسمض نم نطفأو

 رم حورااو ةأيحلا داقملا ةدشو سفنلا ةيّش وهو ءامذلا لوط كلذ لوا

 لا نمو رينا نم بأ كلذ يف نوكي ىتح ذنفانلا فئاملا نمطلاو سأرلا

 ولا بضلا كراش ش مآ ءامذلا لوطل تدرذ دق ىتاا ءايشالا هذهو ءاسفنملا ع نمو

 امل للا بشل لولا ف تيلس ىلا نشمتف يمسح ثلث عطقت ةملانافةملاو

 '. هعطقا تن - :.؟ يلاف ةدحاولا ةاهلخا هده: نم نذالا لاغدفتأ ارامالا مج

 7 0 رادقم 50 ال ا الإ ا زخ الو ةنع هيفصت ذأ نس

 مو رابخ الاو :راعشالا يف روهشم كلذو روعلا لوط 208 نمو '“ىرسدل

 ىف ةيرثصلا ةيلمرلا ىنفالا كراشو ةليضفلا هذه يف تالا كراشف لثأا

 نيالا نوج ىف يقبتق داطصت) 01لف ناذلا نسبلو اهغنأ فنح توغال

 ىلا اياتحت وأ تو ىت> !ماوهو ابضرأ ري-غ ىف لإ ىلع هركدو ىدبالا

 2 ابر لوقنو ة 3 الد دعايح أموم عرسأ | ربربهزلا نامزو ءاتشاا

 2 يح ع نءذرمأ ١ هللاو ىريشنلا لاقو ةيح نم م ىدعأ لوقت 6 ةيح

 دكمىهو ءاشلاو لب هلا عيطاقأ رو مأه دحأ ءايشأ ةنالث اهملا عرمذ ىتا
7 

 ل انإو فيصلالاب يف اليا درب: ال امأو دربلا لث اوأ ف 11 قرشتللاما ضرالا

 ان لرولاو لاعو ًالاوذفانقلا ن م اهبلع طلس ام ةيناثلا ةلصألاو معطلا بلط 2

 -4 زدنا د١ ا راو ةيرمالا دز ايزل ةيزكوأ ةديداش ةياطم

 + ب

 ع 0 06

 ا
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 هئدك يفاصع بلا حازب * هتلس دنع كلسلا ىف بش ٠

 هال ليقع نب سامه لوق .هدلو لك أ ٠ بضلا نأ ىلع ليادلاو لك
 لولا يعزل ةرارم تو ١ تح سضلا لك أ كليطاع تاكأ

 لجن نم كتي ءانف صنم + 1 اوناك ىلوالا نأ ولف

 « هريذا دشنأو »
 ديدع ملل سيل كيذ تكررت «٠ ىح يذلا لك كين تلك أ

 تاقف مالا ضع يفامو ىنأىلط تب فاطا

 ادلو هل كرت, | بضلا هدجو * ىنجربل اش ءط ىلأ مولأ فيك

 « ريهز نب شادخ لاقو »

 اوهتتكاو سملا اوفخافوقنطبوأ * افرشث اكحلاس شيحب مهم ناف
 مرا ةنيالل ىذ ل بكأ 6 # *« مكتوب يف اوبك افاو_هجرا 9 1

 ىلامت هللا يذر ةفاذ ىلا نب ركب كب وأ لاقو 0 ىذو هرم لوطل امره هلعح

 لام وه امو ةيذوحت ل كناو يللا ىلم د نماق-و نيعب- كلاحم تنك قال

 قل دف هنا لآق ءانسأ ريم اتنخأ ىل فرعأ ام تاق كتخاو ك وخأ وه اتاو ثرار |

 بضلا نكلو هدلو ه.طل يدب نميونورخآ لاق ةيراج ةجزاخ ع ناب اذ نأ ىئور

 تاكلاب كلذ ىف هوريشف هنطن وذ وه كلذذ هلك أف عجر من نيم 0

 نع اوعحرا لاقاش ادخ ناكف هدالوأ الا ى :ءام رفاسد نب ورم لاقو ' رون

 أربا يونذلا ناماس وبأ لاقو لاق لايملاو ةيرذلا لك أ ل !مويطتسال ىتات

 بارتلا م,ي اءعمضنو مب: :ذدنأ ,نكلو اهدالوأ لكأت ةيضلا نوكت نأ نم ىلامت هللا

 نابرظلاو ا ف كدر نحرك ل فوم

 0 اك أي نهنأةيسبقلا ةساار وأ ل ءادردلاأ ل اننا أو أ
 لوفلاا ذه ءاظعتسا نمو نرنع بي ذكدلا موكلذ رقم 8

 لان؛ اهدالوأ لك أت نوكن نأ بابضلا ىلع بيذكتلا ىفنالس وال



| 

 ء رطخ ىلع لزنف ا طاطمل كارلا الج ممم لجد

 23 00 ال اهذاذمنا نال توددلا ذاخم

تسيو لك ْؤِإ ينذهلوهنم اندب دشأ وه ام لعىو ام ١
 3 الوش دي باط

 5 نوكي 'ىث لك كلذكو لبالالوأ نم الرو الو اذفنف الو اعوبرب نوديص)

 ظ ا نالوملا باسو بشار بال نوكن الو “ ءابظلاو ماعنلاك نإلا اياطم

 ات بج اذا ىتولاو ىلتفلا روبأ بكرت عابضاو ضرما ن 2 الو

 1 ل ناكسامالا لانج الو نانا ن , مهدنع لستغت ال من ا

 ّْ /اعالا لت ناف ةبانج ن م لستغي الو ناز درقلا نال درفلا ىلعة الو كرش

 1 :٠و هلبا ل ىلع نمي ل ب 20 شْس وأ لدبللا لوأ هوم الزووأ

 رخل بو ىعلاب كلذ دن) فتاملا نوعمسو اولاق“ مبابق نم ةبوقع هنأ مكح "يذ

 1 كلذلر ' مظع مه مدنع ناملا لثو تالا 1 منكر دفن
5 

 4 5 ”اباخدم ىرب ال ىذ هينيع ضمعو تباسناف هدب نم ابلْسَوأ 3 مح خلا

 قي فيك هل لاقف لجو هيلع لبقأف ىلا لق نملا ىلا برقتلا يف صالخالا

 1 اذا ريبدنلا اهب م متي ال ءايشأ ةثالث لاقو « كريغ ىذالا ن نم هذي | نم كاذأ

 هرظلا / نأ كلذ ن #٠ قرألا ام صغب يت> غاولاو اكللاو قاذنالاو تارسالا

 ١ ايدتس بضلا رحج محتقأ هسف : ضلا وأ يضلا لسح لك أي نأ دارأ

 0و لاس أ نّدأو ه ' صغ دق هدجو اذاف هيف م.ضوم قيضأ

 طجرلارخ . الاو هلك ايف بضلا ىلع ىشفي يتح تايسف ثالث زواجي سيلف هيلع

 ظ 1 سو مش فانلاوقراقلا بج هبوثبو هي دس كسل ' اذاف لو >ةهعمو عبضلار اجو

 | نأ ثلاثلاو دسالا نم دشأ ناك ولو هتعطةف هيلع ثدنو ةريألا رادع

 0 تب عدنا ىف اهرحج نما ل فقو هلوسح لكأ, نأ دارأ

 0 طا هفوج ًالتما اذاف اهم لكأف دب كلذ مكحأ اذاف

 ةفنم دجيف هعضوم نع لوزيو مبشي نأ دعب الا ارا 'ىث هنم تلف

 بارع ال ل ضل



 0 ا م 0 2 ات 00 7 رخصلا هرافظا تاك ا دقو

 هنبارب ينفث ىتح رفملا ليطيو ةيدك ىف الا رفح ال هنأ ىر ' 5 بضلا اوذضو دقو

 انو هش ةيأع رابش الكل رفاوألا قدم نعو هأيلا ىراع نغ عاشرالا هب يخودو

 ىمنوكياةرجش وأ ةرخص وأ 15| دنع الاهراجو رفح مل ةبادملا "بس ءاسن هنأ مع

 هنالوةرحج ىلا ءادتهالا ا دار ل قل وأ ممطلاب باطلهرحج نم دعاس

 برعلات اقف 'ىثهل هلك اقودقركي 30 ل زنا اهات ظ هياع حلب ناهلعلذ الع مي ملاذ

 ىف عدخ اذاو هنادرم دنع بن لكو بض نم عدخأو بنص نم بخ أوبن بخا
 ءاقفانلاو ءاعبماقلا عوبريلا دمنا :ةلغلا هلو هسفن دنع هببتل قلرا هيريفحاياوز

 كالث' فلاخ 0 نم هنري_هلطل اهل م دق باو.أ صو ءاطهار !او ءامادلاو

 ريبوتلاو اههابشأو نئاوالا نم ريبوتلا ناكرذملا نم هيبشو اذه رجا
 هبشأأمو اهئءاوقراث ١ صنقلا باحأ نم فئاقلاو ىلكلا فرعيف !هتاعمز ىلع امن نأ ا

 هناامهينيعل لبقتسي ربدتسم وهو الا هسانك لخد.ال ىظ ظلا اذه راص ريبدتلا اذه

 هفيخوأ نضلا:موع نماراوأ لعد ووصف نأ ع ' عج دقو هنيثخو هش
 لاجرلا اع 1 همدق نأ دعل هل :ىكلو كلذ 5 بنضلا ليضف : درب هنأ الأ“ هربا دنو ظ

 لاضف ىلدشن 1 فذلاو عوبربلا مزح ىف متركف وأ تكف را

 نوكلا بضلاو عوبريلا نم * مزح ىأر ص.ةنأ شانلا نمو ظ

 نودته ةفراب ليس نمأرو * ليم سأر نم هناذرص ىرب

 نيجولا سأر هرك# لجو * رايما فو ىدكلا ف رفحو ٠
 نق طش نم دبغلا غاور * الا.:ءا هل تد ذأ عدخمو 7

 نيبط عدخ ىذ ديك لمس و * يباذلا ت تحي ايرتع لخلل و 3

 نيالا يئذلاو غورريلا مم * ميرح يذب سيل بضلا اذهف 1 ٠

 رك ذب مل هناو شرتحلا فكل براقعلا دادععاب هلايتحا ال انرك ذام عبج بح رك ذدن

 اذبفربثك كلذ هل بتكي ىذلا رعشلاو هعضو» ىف كلذ رك ذنسو هل نم ليلا هل ظ

 هه دمع نم هعنم امنا لرولا نأ بردلاءالك نمو «هلزن نأش ماكحاو رفملا .ىف ىف بلا نأ ظ

 ويس ا ل اال. هبيييهههه راسا



00005 
 20 اس ا

 1 00 :ماو رع 3 ارا دهاشلا ةيكزت ىف ملبأ كالذ
 *١ةطيعو لا عيب لع ء ةلمتشم لاح ىلع باتكلا ةلمج نال هد_أو

 520 خأتم مدقو مدقتم 0 ناكم ىف هيطما عد ناو تاناهربلا

 ا 0 سرع ةيدك ىف الا هرح> لزع ايل نأ يذلا

 |. الو «بالصلا يف رشح هلال ةلاك ةصفأ هنئارب دوب كلذلو طيسدلاو

 3 نافيصلا نب دلاخ لاق

 ' كم ضابم قاس.تامح 5 « هتلمح ناقربزاا ىلو5 ىلو.و

 ديج الونيبمحربال لوما ىذم « :ابقوف رئابلاو تلاحأ اماذا

 4 ل أب ه وم نا ةسدأو هي عدج ا ناك أ

4 
 ا

0 

0 

 ظ 7 ءاهئئارب ىنَأ ىرقلا بضك # هبجو رئاود يأ دن رمشلا ىرت

 00 « ربيثك لاقو »

 .٠ الوجح ابنم فقلاب كتدجو « اةداص 3 نياك تذاع نا

 ١ لولا ثامدلا نيغت الو * بل نم

 1 0 0 « يضلا ناديرد لاقو 9

 ” لواعسو نكرب ةافصلا ىف هل « 520010 زاغلا ا[ دو

 | لباحو ناشراح مرنم ناكولو * صناق لك ىلع تعأ ةندك هل

 لاه ”ابيخ قذلج علزت * « ىنلالمالول سمشااىعارأ تالظ

 59 ةمصلا نب ديردل اضلا دشنأو

 ظ ءاةبلط هانا ةملاس « اهددر دف'ئرما ليق نم ءاروعو

 ىف نب تروا ينم رثك 10 ا نال اال زلر
 1 ىدب د لعل « ادغ هب ترظّاو ابنغ تبصر

 ب لاعأ رافظأ ركأو اه هفوانع كمن ناك انط جرخأل

 5 0 ظ رافظالل رخصلا لك ١

 238 أ قلأو 0 4 وهو هسفشن اهيف كرشأ
 م
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 رخنا6 كشلا مضاوم يف كشلاب يملا هيلع نخفف نف وأ داك أالانأو ىلا لاق كشأ
 كاكشلاو ندحلملا تءزان قاحسا .وبأ لاقو نيقبلا عضاو ىف نيقيلاب مولا نبا هيلع

 كاشلا قاحسا وبأ لاقو دودملا باصأ نم مالكلا رهوج رصبأ كاكشلا تدجوف
 نع هحأ لقتني مو كلش هيف راص ىتح طق نيقب نكي مو دحاجلا نم كيلا برقأ
 ةيوأ ىف ينهمطأام مهملا وبأ لاقو كش لاح امهنيب نوكب ىتحهريغ داقتعا يلا داقتعا
 0 هتااض دجو نمو نيقيلا هتلاضف ةريملا نيقيلا نع هتعطتقا نم لك نال ريحتلا

 وأ لاقو لغالا كلل رش نم نبأ حالا لا ريرقت ديبع نإ ور لاقو ا

 هلخدننأ تدر و وم ةقبط ىأ فرو ماملا لجرلا رادقم فرعل نأ تع اذا قأب

 ءاسفلاو ةحصلا نم هرادقم وا ةانيفلا نم ةحصلا هيف كل 2 هيلع خف ورب

 لقأ م اوعلاو“هنمهتجاح غول, يف عمطي نم لاؤس هلأسأ مل من معتم ةروص ىفاملاع ن

 5 مبسغنأب نواتوبالو قيدمتلا ىف نوفقوتي ال متبمال صاوألا لا 2
 ةئلاثلا لالا اوغلأو درحلا يذكتتلا ىلع وأ درملا قيدصتلا ىلع مادقالا الا م الا مدن

 نظلانسحو نظلا ءوس ردق ىلع كلذو كشلا تاقبط ىلع لمتشن ىتلا كالا ن
 ءاملعلا يو صن رظنلا ضءل رظن دق نم لجر عمسو باغالا رداقم ىلعو كلذ بأب

 ابلطابوأبة>فرعن ابلك ر ومالا نأ, ءز يق ر والا ميج كلذ ءارحاي كاكشلا ش

 هذه عم هما تركذ ولف هللدب نيدب ا الواب اقع فا و تام دقو 3

 كراغو مالكلا ةمرح م رحت نم ركذب همونتلا هرك ألاح لكيبكل 0 نك 1

 لوذلا امأف ةعاطتسالا مد لحتت م نم ناك نا أمس الو ةعانصلا ءاوسأ ىف ني

 ايويم اياب اهركذل لمح ام اهي انرضحي ملف كلذ هايشاو ليانالاو لتابشاو لاعوال

 ىلامت هللا ءاش نا باتكلا اذه فيعاضت نم اهركذ عضاوم يناهرك ذنسانك :

 مد بضلا اجو

 لبا يف بانكلا اذه مذا نأ ىلع بلا يف لوقلا ف ات للا مم ل ل

 ناكل ابعج ىلع تردق ولو ةعمت# ريغ ةقرفتم ثعقو 'يث : قدها
1 

 3 ل
100 

 ند“



 5 ع 5
 لا نم نو: لاق كذاو ظذأا ةدوجو ناهذالا ةقر ةموادلا لوطو ةحاملا
 الد ١ قره آل ىلامو لاق موجتلا فرعت امأ عبر نب عبصالا وبأ هل لاق ال

 ” ةامإم لسش» فرم هباحصأ ٌلَوُقَع لثم نوندلا يناسعالا اذهل ناك

 دونا منو بنارالا نادبأ يف يعدنعأم ذاقلاو كنفلاو رومسلا نادبأ ىف ىدنع

 ظ وه نم ميلعأ غد نأ هدلع لق ع نم ينال هنكل رثكوأ لف اع اهنرك ذل هتف

 ' ا نم اهصخم ل تايملا فانها نم ضاسدلا تناكولو ادلع

 .اهروص دوم ىلعو ابغارفاكت غرفأو ابطرخو تايملا بلاق ىلع تناك
 00 ا كلذ ىف اهسانب 0

 ناس

 9 30 جورف ادي 0 حرت ورف هحطس نم رع

 ل عزو اخرف مالإب اهدلو يمسي وأ الك ضيدت بضلا رك ذ مد هاه 3

 هب هيبأ نع رفعج نب بوبأ نب دم هل 0 ةويرم

 9 سأ ناك دف قاحسا نعارهربخ ناك ناف ناءاس نب ق أدسا نع لضفلا

 ذأ هنعضو د 00 رو تسال اديب اور دلو“ ملا

 . الا ىف | ل كلو يلاقي فرنال ةورألا نورخ الإ لاقو ةدحاو

 رت اهنأ اورك ذو قوطلا ناكم يف رن امني قواعملو عشنا ى هوالا

 دم الو اممست نأ تدبععأ ةنا اهنكلو هن وقتال هده ا آو لتقنالو

 ظ 17 جنا ىلإ كلف ن ركيل نكلو هلراكنالا ينجسبال 6 ربأعا اذهم
 نيقبلا مذاومأ,م فرعتل امل ةبجولل !هنالاحو كلشلا عشاو  فرعف اذه
 8 1 لقد نة هد را
 35 ا دا 2 هلا 70 تلا

 ب
50 

5-5 0 22 



 ظ 4
 ةيابمالا عابسلا نم نكي ل نيح كلذ هابشأو ريطفاحو ريطفلسو سال كو سالقم

 عبسلاو عبضلا لثم ناك ام اهنم انرك ذ دقو ررضلاو عفنلاب ةثورعلاو بسذلا ةروبسشلا
 راعشالا ىف اهم اهونم رابخالا ىف ةروهشم بارعالا دنع ةفورعم تناك ذا رابسعلاو

 جيتحاام لكش اوفرعي مل اوناك ناو بارععالا دنعام ىلع اذه لث» ىف دمتعا امو

 هذه نكلو بسكنلاو رك اذتلا ةبج نمالو ةبالفلاو ةيالعلا ةبج نمابنم هل
 دالب ىفةنوثيم يه امناف قالا ك |رتشم وأ ةميهم وأ اعبس اهنم ناك ام ٌةريثكلا سائجالا

 0 يف يهو ل. سأر وأ ةلمر وأ ةضيغ وأ طئاغ وأ داو وأ ءارك نم شحولا
 ءابشأو شحو سانلا نيب نم اضيأ مهو ابعم اوماقأو ابنيب ىرت 6 اولزن دقق مهتيشامو

 لك ًالاو ضدلاو عسالاو عدللاو باذلاو باذلاب نولسام ًاريثك لب اميرو شحولا

 حور جن او هيلع ينحل لاحو لتاغلأو حراجلاو ٍنلالا لاح فرعت ىلا ةجاحلا موب تجرخف
 عوةو لوطاو ةجاملا لوطل ءاودلاو ءادلا فيكو برهلاو بطلا يكو لوتقلاو

 يف ران لا اوذرع ة-مملا هذه نمو ءاودلاو ءادلاب ةفرعملا نم نوثراوتيام عم رصبلا
 سشلامالا ص احمصلاب ناك نم لك نال ءادتهالا موجوع ونالا اوذرعو لمرلاو ضرالا

 هبدؤيو هيبغام ساما يلا ارطضم ةقشملا دعا ىلا هتحاح عم ىداه الو ةرامأ الترا

 نأش فرع ىلا لالا هترطضا ةايملاب ضو بدلا نم هرارفو ثيغاأ ىلا هتجاطو

 ابني بفاعتلا يريو بكوك نم اهيف ىري امو ءامسلا يرب لاح لك ىف هنالو 1

 امو ادراب اهنم ريسمزامواتزتم ريصرامو امم ع |هتمري سل امو ١ موجنلاو
 ناحبس تلاق موجنلا نيفرعتأ امل ليقف ةيلارعا تائسو * اميةئسمو امجار اهنم نوكيا

 ضعبل ةيارعا تفصو يرطقيلا لاقو ةليل لك ىلع افوقو احابشأ فرعأ اما هل
 سوحنلاو دو.سلاو ليلا تاءابس موو ءادتهالا موجنو ءاونالا مومن ةرضاملا ل
 الام 1 وحلا نم فرعا يبارعالا اذه ىرت امأك رضاح ناك يدانع خرشل لئاق لا

 دق بارعأالا نم خيشل تلقو لاق هتيب عازجأ فريال نم كامأ لول
 تنكلرثك أ تناكول الا امأ لاق موجنلاب افراع كاراآل ىبا 0 ناكو فر

 طرف دما هلك كلذ ببس رثك ف مكذأاد هرضكل لنأ تناكولو ملأ

 ( يسد نر )5١- ظ



 روح هيلا

' 50 

 8 س 2-3 , 3 00

 اكل -

 : ىون ا/ذ يقال نع بذلا لع ىوفأو للكلام ءانغ ىنغأ نوكي هنأ نظو 9
 00 أ مث بئذلا عنممي كلذكو ارحبذف ةاش ىلع بنو

 0 بِذ كابأ نأ كانأ نف « انف تددرو يتريوش تاك أ

 ْ 97 | مو هثلآل ٠ نكي مل لاقو ثيدحلا اذه انباحصأ نم للمال كنا هو

 | يا حابب نان" مو عابضلاو بائالا عم بهذن و همظع دتغا

 ظ ءانجالا هذه نم عبسلا رص نمنلو ةنسونأملا عضاولا نم هيلا بحأ راففلاو

 !إ رامز امتاو يرادصلا ىلع ردّ ال وهو مهنف ماقلاب ايلهأ مئاملا نم ىثحولا

 للا ىف. ىهو رودلا ىف دلاوتبو دفاستب دقو ةضرعم هل يهو شودولا لزانم كرت اذا

 7 00 ناكل سانا نمو « ماعب | -مف كلذ سيلو ةيشحو

 ْ 5 : هركي ام اهنمو ؛ هوجولا نم هجوب ةتبلا برشإ الو طي ال ام اهنمو دافسلا

 ب الوبر شبالو مطب الو نجدد الو دفسإ الام اهممو ةيلاك هقلحىف لخدبو

 | اول نع قع عناد رثك أ ريطلا ىثحو ىف ىنمملا اذهو تومب ىتح

 ساّدب ال ىجراملا ردانلاو بيرغلا 'ىشثلا نال انلق ال ضنئانب نسل لِي

 5 و 13 ىرض هنا ايش ءرضلو حراو آلا برردتن هقذح نم خاب هنأ اوممز

 دقو أخسرف نيثاللأ ن نم هيلا مجر يتح هفلأ هنأو اميرذ اديص اهنود امو ءابظلا

 ولا اذه نأو ركسملالا راص ب ئذلا اذه نأ اوركذ دقو هنم هقرس لالا ضعن

 سافريرالا ىرض هناواميدذ اديص هنود اف ريما هل داطصأ ىت قران

 1 أو نات سبك نم كو ىجرا عيدب 0 اذهلكو نابذلا

 د  ىدنملا راجلا ىفىدنع سلو هندلو دق لسو هيلع هللا ىلبص ىلص ىب لا رثاف

 رومسلاو باجنسلاو قايتلاو كلملاةرافو بائذلا امأف « قطتملا بحاص هركذ

 5 ع يبن + , عفتتلاو هيف بوغرلاو انلا فيثكلا ريولاو ءارقلا باود باودلا

 3 3 0 اتاكد فعن الأ انتيداب لهأو انؤاناعو انباحصاهفرميام ر 1

 ةياشنلا ءاضعالا ةفلتخلا عابسلا نيب ايف ةدل وتلا قلملا ةكرتشملا عابسلاهذه

 أه اومضو نيناولملا نيبستكملاو نيدارفلا ىدبأ ىف اهضمب راص اذا يذث
 ا 7



 : ا -
 امتدجو ىنكلو ازارصاهف هتدجو دق ىنأ كربخأ انأو امضيب طق ةطوبش نطل ىف

 لوف اذرف كمسلاميمج نوطل يف د ام”اماعهدحأ و بيطلا نم فينا ةثد ريتا

 نب روك نم نوفاو 0 بحاصو يذاقلا هيقفلا ىنزملا ةيواعم نب سأيا ةلثاو ىبأ
 ىلا اذه دمعن ن يمال فيكف برملا رخافم نم م رخشفمو هءامز يف رضع للا

 اه دحو وأ نا 1 بانك ىفام ىلاو نيكامتلا ثيداَحأو نيرا

 هرأعم داسفا نمو هلع هب لك ن“ سانلا ىلا 1 ةيطرصملا ىلع هميش نا مجرتملا

 بلاق ىلا اهروض دوم“ مجرب امم تارسشملا ءامسأ نم قرضح ىذلاو هلا

 سانجالاو بضلا كلذ نم رك ذبام لوأف رومأ ىف كلذ دما تفلتخا ناو دحاو
 ميغلاو ض رآلا ةمحشو دكلملاو ةوجولاو ءابرطلاولرولاو ب ضلا ةرورلا عجرُ يتلا

 َتلاَو نايرظلا" تارضألا: نم هياش ىف نولئات نو كلذ ه0 حاسلاو

 ءاسفنكلاو ساسدلاو ابنرقلاو لعإاو نينح مأو ريولاو طوفرطعلاو دفرعلاو تاذمخلاو

 *:لهلاو رسنلا ةلقو ملدلاو صوقرملاو عوبطلاو الدرتلاو تيشلاو برقتعلاو ةيملاو
 ةوجو ند 2 و يف لك اش ساسدلاو رذلاو لملاو ذفنقلاو خمضلاو

 وهو ربالاو صرقةم نباو سرع نباو عوبريلاو دإذخاو كمرلاو ناذرملاو ةرافلاك '
 نمسلاب هلبا فصن وهو ىعاشلا لوش كلذلو مرو ريعيلا راج ىلع بد اذا ةمود

 رامالا تابرذ هيلع تبد * راشيتساو ندد نم ا 0

 نانجالا ىف لوقنسو خيمسبلاو ةزازجلا قمرش يهو هنوتم. هل لاش ىلا ان
 ريئانسلاو ريماو رمتبااو ريزانمخلاو ةليفلاك يلهالاو ىشحولا اهنم سندلا يف نوكي ىتلأ

 ىفالا ىشحو سنج لبالا سانجأ ىف سيلو ابيف ةبوءبص ىلع دلوثو نجدت دق ءابظلا

 الابنم شحوتي الو بالكتلاك ىمأ أيشحو نوكي الو اياه ن وكي امو بارعالالو
 ةيشجوف يوآ تائو بلاعتلاو روببلاو روقلاو دسالاو بائذلاو عابضلاامأو لإ |

 سخحنو كلذ عم مره ىتح سانلا عج هؤاو'لوطيو هبأن عمو دسالا لمي دقوأب

 هساو_س نع درفنا نإ هدورشالو همارع نمؤي ال كلذيف وه مث ديصلا نع هزم

 يت> بأذو رجىبربارعالا ضمن ناكدفقو ابيف راض رخض ابمادق ةضيغ رصلأ



 ة6- 000
 و و ناسنالا ىلع كلا لضفك رخأالا باو.الا امأف رخآلا مدق دلك ىف لف دم

 ملك امش ' عضوم ىأ ىفو مهرهاوج فالتخا ىف لوقلا ةلج يهو ناملا ىلع ناسنالا

 3 اةلاو رمدلا ىف ةلدتعملا باونالا نم باودالا ءاهالا تونا عموم يأ ىفؤ

 قلع : :. امردق ىلع رخأ باوبا نم فتن هلخدب دقو الا باب باواالا هذه نم سبلو

 ٠١ ىلعو ءاءافتنا دشأ اب نوكنتناكالعلو ريمضتلا نم اهف ض ةرمإو بابسالا نم هي

 | 1 رخو رابخأ فرطو مالك رداونب ءزملاو ءزجلا نيب هيف تاصفو تحشو اعر 3
 مكعافتن 0س لع تافاطعتسا نم لواحت ىذلا الولو كحاضم فرط عم

 دصقلا ةبجو ةينلا مقو« ىلاعأ هللا لع ءاذاواذه“ اناتك نأ انيسامو 0

 7 ووألاو رابنالاو ةبوذملاو حللا نكسإ | لمحت ملو فو لكنم ةمالسلا ىلع ناعأ

 59 < اياب ب كمسلا عم ش هع ام كمسلا فلاذ امو كءسلا نم ةيراجلا هايملاو مق عنانلاو

 | 0011و صولا نسحي هنم قئوو ذهاش شلا عمج انيق وربك 3 دجأ م ىنال

 ودمعي ال موقرهو نيبرحبلا رابخأ الا هيعدهاشلا نكي مو ةءارقلل كلذ ريغ نم هيف

 ١ واو ةنغ ةرابع ا ع دشأ هن اوناك برغأ ربما ناك اكو لمعلا باب يف لوفلا

 انغ ولو ة واتح الام ةرتكلاو لوطلا نم هعم نا وهو 001 بيع هيفو ةحمس

 : راك دقو هل ضرما" كاف اموصر هياع رمزو لزاز هيلع برضو قراخم هعيمج

 ف ؛برححبلا نم لجأ تلق دقو هنأ قف ف أ لو سيلاطاطسرأ بابلا اذه يف

 لخدلل ةعس عمءامنم'ىذ هعمو الا رمأ ماعلا عاشت الوكمسلا نا سالاط|طسرأ مز

 خاوأ ع ناك نمالا اده 233 نا هباوجأ نم ناكف سفلا هرشو

 ةذدن ثكو نوم داك مهناف ىسيع باحصأ نو.راوملا كلذ هندحوأ ةكمس هن

 ٍكلوهباوج ارنا ةفرعم فلكس , وهو مالك ب بحاص يزحبلا هرب

 ني نم دنع ارورشم ناكاذا رابخالو رامخألا ىف هند جوام ضدب رك ذب متقأإ
 اام ردن ءايطالاهبرشو نوك املا هفرعيو راهم ألاو ةيدوالا طوطشو فايسالا

 ل مز ةلس نب ىو نأ راخالا بسام ماو رخال وو دو لول

 ودم * ل سانلا نأ كلذ ىلع ليلدلا نم ناو كد اهابأو ةيرباهمأ نأو لخبلاك طوبششلا
 ع

 2 ا 0
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 عابسلا كا تس و ١ ىلا ةلعو مسن ةلعرك ل كيرتاو و عابشلا سفنأ يف سا

 اهتيشاحو اهتلفسو عابسلا راذص نود. مركلا باب يف ل_خدب ام ضعدو ةلففلا ىلع
 نمائيشلاهن هللا دمحم رك ذن مو رسالاو 2 ةلدتعملاو ابطاسوأ كلذكو اهوشحو
 ثيدح وأ لزنم باتك نم دهاش ابعموالا نئارطلا هذه نم ةفرطو بئارغلا هذه

 امم كلذ نوكيوأ بورضم ل ئموأق ورعم رعش وأ ضيفتسم 000

 سراد دق نم ضع 5 بتكلا ةءارق نم رثك أ نم وأ بيبطلا هيلع دبشتسل ||

 سشاينلا يف لخدو باضحلا ىرذتساو يراحنملا نكسو راحبلا ف 000
 رومالاو ةريثكلاس ئارغلا مهبةك يف نوءدب اما ونأ انبأر دنو ةيدوالانوطلب يف يذهو :

 ءابغسلا نوطاسيو مه مرادتأب نو-_ضرعلو مم كلذ لجأ نم نورطاخمو تدل

 مهمتك ىف مالا داسح نومكحيو مهرابخأ يلا ن نظلا ءوس نورتو مونضا عأ ىلع

 دياقتلاو ملل ماستلا ىلع وأ م نظلا نسح ىلع ر ُْظ' ع م دءلاقم نم 6 نونكميو

 جاحتحالا فلكتو هل رذعلا طسب هيلع لضفت 000 4 ' نم الاح مهتسحأو مهاوعدل |

 لبق نم ملعلا كلذ سدتفاو أ هيدي ناد نم 3 هبقع ص كلل نع نأ يان الو هع

 ذءيحةموصحلاف لثملا ىلع اناحأو دهاشلا انقطنتسا اذا ىلامت هللا كظفح نحو هبتك
 انئاءلع دنع عنقم انركذ ايفو 3 ا نح انك ذا اهنيو مهني ياا

 هصيلختل ن 0 باتكلا عضاوف سايغلاب لطب وأ سايقلاب تبن 'يث نوكي نأ آل

 ف دل باوالا اَمأَف هيف رابظأو ١ ربو هصيخلتو

 ىلع ىئانلا لضفو ىلا ميج ىلع ناويملا لضفك ناويملا عيج ىلع ناسنالا ةليضف
 ميظعتلا نم عاقبلا ضعبل 3 محق اوف لوقلا بابلا اذه ىف 1 سلو ءنير ,

 ينعم هنال كلذ هابشأو ر 0 8 مايل و ىلاوالاو ةعاسلا نم مسق امل الو ضم نود

 لوقلا رابكلا باوبالا نف نيبمد آلاو ناو ةكئالملا نم كلذب نيربخلا ىلا مجرب

 دقو :ةيماخ ةأرلاو :لجرلا نيبام لضف فو ثانآلاو ةروك ذلا نيب ام لضف ىف

 قو ماسجالا لوط يفو رامتالا ف سانلا فالثخا رك ذ ناسنالا ىف لوقلا ىف لخد
 . لاق فيكو لوالا مدن يف لاق نم لاق فيكو تاعانمملا لضافن ىفو لوقا ربداق

00 



 تاب ااا ب متل

 البص هينام لكل رايتخالاو ةبفاعلا ىف رظنلاو ةيورلا نمو ةنسحلا ريبادتلاو ةنداصلا

 ا نا كلذ.كو ةرهاظلا جحلاو ةريدثلا تاناهربلا نم ابيفام عمو ةثدمملا

 جذام عم ةلحنلا قاغ اذكو اهرمأ فاوع ىف اهرظنو ارذك ةمنصو اهبيك ري ببحتو

 نع زجسلا مول راخدالاو بشوي اذ م امذ مدقتلا نمو ريبدتلا ئاوعو مكحلا ب فارغ نم

 ابي ابيلع ريمأتلا ىف ريبدنلاو اهتباده» نسحو ىرب الام اورو مشي الام اهمشو اهبسبك
 كب .اهئادبأ ةوفو اهفراعم رادفا ىلع اهني لامتالا سانجأ طيسقتو امناداس ةعاطو

 كن ةاهيف سانلا بورض عافت بورض ىف "ىث لك لبف رظناف ةبابذ تناك ناو ةلحنلا

 89 0 9 ؟ لكو عساولا ءاضفلاو حاشلا لبجلا نم ربك ًاامدحت

 ناف ركفلا ردص العو لفاملا ركف عسوبأم عصانلا ناهربلا نمو بجاعلا

 ظ . الذكن ا ضودغاا يفاماناهرب فات مو ةمالعرمظأو ةيوجعأ رثك ًارومأالا
 ظ ذه لماو ناه بلا مسا هيلع ماد ةريكلا ايليش ناؤ ةريكلاتافط ىف نام
 ظ قرف كوز لش نأ ج.مطاو تارشثلا يف اهرك ذب هيف 'ئدتس ىذلا ءزملا

 هلا ىلع ناديزيو لاوطلا نءنارمدب ناباب امماف بائذلاو ءابظلا ف لوةلاةل جي هتو
 آر[ مف نم تذخأ دف ىتلا ةلدةءلا ةدصتقا| ةطسوتلا باواالا نم قل دقو

 ْ جلا ىفلوقلاو رمبلا يف لوقلا وهو ظح لوطلا بلط نم لوطلا نءو ظحي رممقلا

 لاو رذلاو دسالاك ابنم ةهابنلا ىوذو اهئاسؤرو ابفارشأو عابسلا رابك يف لوقلاو

 1 ك :و كربلا ةدحو ةم لاو مفلا رحشو برذلاو بابلا لصأ ةون عمجت (6كلذهابشأو

 م و بثولا ىلعدت ونوندبلا قلخ ةتانوو ةجاملا دنعهتمارص وباقلاةدش وبما

 ملا ةيعبسلا ىلع اهنم حاصأ ىذلا أمو اهنم ةيداعتملا ىداعتو اهنم ةملاستما ملاست

 :اندهاش دقو سنجل يفاهتسلرن توتسا اعر ىتح نارحالا تايتفا يف اهلاح ءاوتساو

 ةه نيب يف واهلك ذ ين ١١ روم الا هذه ىلبق نم اهدامن نوكب , سانحالا هده

 زن لاو ٠ هلك أيل دبفلا بلطي يذلا دس الك نوكتف ةدشلا ىف توافت اهنايعأب عابسلا
 | احبس نم ةل الاو ةوقلا ىف ؤفاكدلا اندجوف هلك بالو هيف 3

 ل شرا يلا ين سنالا ءالقع عابط يف لءعبا
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 لوذلا ةيقب انرك ذ دقو اهذ لوقلا ةلج نع رابخأالاو اهرك ذ بجوأ ام اهفاع رمدألا
 عيمجو براقعلاو رينانسلاو ناذرألا ىف لوقلا ةلجمأ ريفاصعلا ىف لوقلا ةلمج 9 رافلا يف

 لمقلا ىف لوقلا 9 هار نه هنيبو هأرأ نم هفرعيس ببسأ باب ىف سانجأالا هذه

 لوقلا مث يوابلا ىف لوقلا مث لحالاو توبكنملا ىف لوفلا مث ضوعبلاو ثيغاربلاو
 كاقبا تيقب دقو اطقلا ىف لوذلا مث دارماو عدافضلا يف لوقلا مث زدملاو نأضلا يف

 زواحجت ملام ةلاطاب تسيلو بانطالا ىلا ججرذتو ةلاالا بجون باوبأ ىلاعت هللا

 اهريثكلاهريثكفىناءملارادذا يلع ظافلالا امناو ةيغبلاىهتنم دنع فقوو ةجاملا رادقم

 اعروص 'ةسابلا ةدرقلا قاملاو: امن سا اهفيخسو |بشرشل اهشيرشو اميل التو ظ
 ةسبتاملا تاههلاو ةكرتشملا يناعملا هيلا مجاتحم امم لقأ ىلا ظافلالا ن نم جاتحم امتابجو.

 ىنذل زيجو مالكب ىلاعملا هذه نع ممود نم م اوربخ نا ةغالبلا لهأ عيمج دبج ول 1

 نكي مل اذا لوألا لاق دقو « هيلع اوردقام سأرلاو ديلاب ةراشالاو ناسالاب ريسفتلا نع
 سفنلا مودسلو اهتفاط يف سيل امم تاذللا مودسإ نا ينط 9 ون وكبام درف دير

 باط نم هرسش نا ىلا قطنأ| باتك بحاص جاتحم راص كلذلو اهتابج يف سلام

 ظ كشأال ىنأالا نانبلا قمح نابتللا قيقر ملهتملا ناك ناو قطن 1| ع هل بق ع نم

 ثداحالا راصنف قاوم رداونلابو لع فئارطلا ىلا تناك اذا سوفنلا نا لا

 ةربثكلا يلاءملا كالت تةحتسا ناو ريثكلا لامثتسال ةقيلخ امنأ نسا و ليم

 3 وقلابهديبأتو ىلاعت هللا نوعب اد. خسو < دوأريثكلا كِلَذو عفنأ ليوطلا كلذ ناك نأ

 لعجيو مئاهبلا نم رك ذلا ةل.اللا تالورجملاو عابسسلا راغصو جير و تار هلا

 اياوبأ نآك اذا بابلا كلذ نا ىلع يلاعت هللا عنص دم لكشو دحاو اياب هلك كل

 كيذك و هفالخ ىلا ىناثلا هجر ىت> ايأب لع ال ا_هل 'يراقلا نا ةفلت# ءامساب ة 2

 سيلو سداسلا نم سءاللاو سماللا نم « مئارلاو مرا ف م كلاثلا اقع نول ١

 ةباغلاو نزولا لشالو ددملا ةرثك الو "5 مظع ناوي نأش نم هيلع دمتعل |

 بسبحت نماهشام و ةضوعبلا قاخ نال كلذ ريغ ف ىو ىذلا ٍِض رمل : ابا ِي جو

 ٍساسحالا نمو بيكرتلا بيمت ن + ابيف امو ةرذل قلك لسأإ برغ و رك



 مهو هدم

 كجم بيوم سا دم ون وج بتسمم ل ميسو 2 هيا ١“ لع ةومسم

 م 000ا

 1 ةخسضبدتع

 4 7 ىلعو دمت اند. رس ىلع هللا ىلصو هلاب الا ةونالو لوح الو هلل دمجلاو هللا مس

 انلق دف “ نيفلكتلان مانادح الو ايدنءاع ةقثلاو لوفلا لوضف انبنج مرللا لسو هبحصو

 كو ال كسا ىلا ةحاحلا 2 ا,هئانم مومت يفو اهقفارمو طوطخلا ىف

 .ابعضو ىلا ممتزورض راص فيكو اءاهأ عئابط فالدتخا ردة ىلع اهروص تفلتخا

 لو ةراشالا ىفو اهوناك: مو دقملا ىف انتو اهدقف دنع ةللعا نوكنت تناك فيكو
 ض1 أ لقا اواقلو مو نايبلاب هومس ىتح ناسللا نايبب كلذ عيجج اوهبش مو اهوبلتحا

 |00 ما لس تيكو قطنلل ىلا جالا ف انتو ناسللا ن م منأ نيعلاو نيناسللا

 ١ ةتماصلا ماسجالا ةلالد أنامح َِفَلَو هيلع لمتملاو هبم قتلا لصالا وه

 ف كيدلاو ياكلا ىف لوقا ةلمج انرك ذو انام ةدماجلا مارجالا يف يذلا ناهربلاو

 نالعملاو و سف هاو نابر ناو بابذلا يفو مالا ىفلوا ةلج نركو نيلوالا نيءزمل

 باوصو تار 1١: باب ىف هلوخدل كلذ انرخأ دق اناف اف لوقلا لوضف نم قب اماالا
 نم ىلا: هللا ابعدوأ ام تءمس اذاو ثلاثلا ءزجلا ىف 3 ىف لوقلا باب يفامبمتؤم

 ظ : | نم أهمأمسسأب فرحا امو هفرخلا ب سغ نم هيلعىلاءل هللا أهرطفامو ةمنصلا مظع

 تربك آو اح.هاممست نااهنالجا ءاودلاو ءادلا نماهف لعجامو ةميظعلا نحاو ةريثكلا

 ”01) ثنو ناودملا رادنقا نأ تلعو ةرشح ةيمست نأ رخالا فئسلا

 هلا فو ةلملاو ةردلا ىف لوقلا ةلج انرك ذو نام الا رادفا ىلع الو ناسحت سالا
 8 رانااو عبارلا ٠ اقرا 8 ىف لولا ضسو امإلاو تاسيلا قو ريزنحلاو

 لا نمو اهرك ذب لصتما ببسلا نم ىرج ناك دنقف ناويملا نم نكنت م ناو هل



 مد باتك نك“ سداسلا ءزملا -١

 ناش
 ظحاملا رحب نب ورم نامع يبأل

 7 هن رحش فتان 0 قوتللا ىرصيلا -

 وه باتكلا اذ_هو

 ع دكا ع م برعلا يح يف عماجلاو بدألا ىف عرابلا »

 0 م مي
 . مس ها ا و حس

 ربا كلت

 « هعبط مزعل ةظوفحم عسبطلا قوةح»

3 ٠. 
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 ىلإ اهرغل اونا دفاع حاجا

 مل مل + تب
 > 6ب أد هلاد هل ا> 6لاجد 6لاج ىلاد 37 9 4

 ما٠9هالو هاا558 ةنس
 ١ مل مهد 500 1 4
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 هو

 بنارالا ىف لوذلا ىلا عجر ٠١

 نابرظلا ىف مالكا 7٠م

 تارشحلاو شحولاو عابسلا نم طالخأ|,يثراءشأ 1
 4 ةساثلا رهتعملا نب رشإ ةديصق حرش ٠5

  ءافشلاهراث بلطي غايفارذنلوتقلا ة يم رذن نمباب 47

 نابجلا لهوو نبحلا رك ذ يف باب 5
 ةرقب ل جر رظننلا نيموس نا سوا لوق

 كيذاحأو زامشاَو رداوت باب 4

 كيلاملا بيجاعأ ىف ثداحأ ٠

 عمسلا قارتساو بوششلا ىف لوق



 « ناودملا باتك نم سداسلا ءزجلا »

 هلم

 ابقذارمو طوطخلاا يف انلق كف باب

 بلال مالكلا
 بئارغلاو بيجاعالا نم بابضلا بيصن يف لوقت ةلج
 هفاع نمو بضلا م باطتسا نميف لوقلا
 تاناويإلا ىف ىتارببلا ورمع نب مكحلا دا

 هومدقو بضلا ّ اواحتسا نيذلا ةحح ٠

 هرمتو بنضلا ع ند يفرق“ 1

 بارعالا بعل ءايسأ |

 ىناربملا ةد.صق ربسشن ىف لوقتللا 1 ظ

 لوخلا ىلع مالكا

 ناهلا في نع نوءءسلو ناليغلا نور 0 أ ءارعشلاو بارعالا نم ىعدا نم ب باب أ ّْ

 ريدم براس وصبر در نوح ٠0

 نحلا نعأ نم دملا باب
 ةعوفرأ|ةئارلارهتعملاب رش ةدصلا |

 ةروسكملا ةيلراإ هلديصق

 ىلوألا ةديصقلا 37 ظ

 بارتلا تح ءااا رصب دغدملا نأ وق

 يظلا بيجاعأ نم 'ىث
 جاسفلا يقاخ بيع نم 1 ظ
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 هذيلا ظ

 هروؤ+ هعزانت شه الو * ظيلغ سرشال تنأ نكلو

 هريطم اير ةضور باح ه انلزن هانيتأ ذا انأك

 246 ناويملا باتك نم سماخلا ءزجلا مث جم
 :( باب هلوأ سداسلا ءزملا ةيليو )ع



 ١ هلا تقم ل دار ل زل كالا ض
 ظ يب 3 ل 3 نأ ىلايا يف ىرافغلا ركب ؛ يبأ عم دابع 2

 ! و لوق أشنأو

 0 ركب ىأ يرافنلا مم « اولا تب ىل ةلياي

 0 ردق ىلع لءالا نم ثلث « ىغمذن امدعنهبلا تث

 يرح هغرأ دنوالا « ركب وأ نادمح ماق ام

 هتشدصص نابت ىف لاقو

 تفغص دنو ىناقشل *« ثشن دق ناماق نا

 تكب يوقلا ميظع * راب كن مل اذاو

 ئرادلا نكس لق
 ةادل لهو البل طفلا ريت © انتحر نينمؤلل ريمأ كنا
 دولج نط تناك نا ريغ ىلك «  هخارفناك صومرق لكيدل

 نايفس نب ورم نب ملاظ وهو ىلؤدلا دوسالا وبأ لاقو

 بي صم ريغحصنلا ىفهنكلو * مزاح أرمأ رسلا ىلع تنمأ

 بوقثل تدق وأ ران ءايلمب « هناك ىتح سانلا ىف هب عاذا

 بيصمو 'ىطخم نم هعراوف * رشننب كرس عرتإ يتم تنكو

 بيباب هحصن تؤم لك امو * هحصن كن وع لل ىذلكامو

 بيصنب ةعاس نم هل قد ل ودنعاءمجتسااماذا نكلو

 0-0 ًاضلأ لاقو

 | دل او نسئازخأن نع وقاد ء#م ايضار فان الف امولظم تنك اذا

 3 ١ بغشم لك ىلع بنشاو مهلاقم * حرطافموقلا ملاظلا تنأ تنك ناف

 00 بلع وك سول كيلعبولج * ملاعب دعابو لبج ىذب براقو

 | بدحأت ما ام اوكسمتسنل © اويفاش مه ناو سعقاف اوبدح ناف

 | الدبه ينا تنك اهب * ىتلا ىلع ل طلو
 دايزا دو سالاوب 1 لاقو
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 هل 1
 * رخآلا لاقو ا

 رام نب ملسمأب ىرقلا ءاجر « هلودس حم ىليللا واعد عادو ظ
 رابونبا يدتمب يتحموللا نم « هتيبل ىدتهمال لعج اعد

 'ىلاه نب نسما لاقو
 لنلا ىف حاسقتا امنا ىلليق ذأ + ةلقمو اناره ليل تا
 ليفاوبلا ىف الا لينلا ىرأ اف ه« بئاك ن نمنبملاىأر لبنلاىأرنف

 رمخأ نبا لاقو

 0 اريس ىتذا هبأب ىدل 0 دجأ لذ ذ ناحعلا ءارمح نبا تينأ

 مدق ىلع يالع نم مصقنال * ةعاج صعأ هالو ىذلا ناف ظ

 ' هلوق بابلا اذه نمو

 اكمسلاو رفلاىرشي ةلجد طشب * ًاعفنم ءاروعلا انا تيأر 7 35
 كرت نع ندب نم مل- ءأتولاو * اهدوذم دنع ين ليطا ة رد

 املهدقن هعاستنا ع نكت نمو « اننداس ران اىف كيعاسم ىذه

 هلوق ب بايلا اذه نمو "

 أعيذصلا مهرأيد قاالمأ هلى ءانآ ن نع دملا اننرو ٌّّ

 اعيضن نا كاان « هيروامت عيفرلا د_ىملا ذا 5

 ذوعلا نارج لاقو ٠
 ضني ةعاس الا هعرب ملاذا « هبانج يجريووفولا دجأ ملو ١-20

 ةامسأ هعبتف ناطاسلا لمت نم ائيش هلكسي لاعلا ضعل باب ىنأ يريفل داع وأن ناكو

 دابغوأ هللا تكف كلذ ىف هئنامث رعشبال وهو 7 يف 'ىث : لك وقر ا

 امادقلا تنهوأف ف ىن تصنقتف * طماط كرك برأ وتل

 «* ىئاعل رقصلا ىلع ئزابلا لسرأ ام اذاو 7

 ىعارلا يف مجنثلا ىبأ ل لو هارأ
 لخدلا دارط نع وذحن رقصلاك * لسملا ِتاباقلا نيب رع 5



 0 د

 ا 5 ةلفش

 يخل مزج الذ ةسال 5ةدسأ اانا فرن واقر ال نمل

 3 0 الكي فيصل ىلا غال ىلشوللا اندشنأو مهنمالا طن تؤن

  حارقلا هقنمي ءادعالا نع * لكشو 0

 0 ياو اوعبش اذا « « مهللع ينط ارش

 2 005 هدنء قس لكناو # ادوجس مل نوهر 0

 6 سعاشلالاقو

 | .ولرطؤل يلاىأنؤاشيواو * مهري نمار نوما
 : نأ اا ولو هلهأ عدبو ىدنع تيب سانلا ماعطاو يرقلا ىف هتبغرا لوقت

 : ب ك ءالؤه دْص حد رخا ١ لاقو لعفل م م دع

 00 .ضأىملا نودنوتيب الو « ميايل ءارم هدودفق يرقت
 00 ظ ريرج لاقو

 223 1 ال ىذلا قحلا نم ىلع * هل ىرأ نأ خي ىحتسال يناو

 ش 3 فاما لاقو ابلثم هدنع ىل ىرب الود ىدنع هل نوكن نا ىجتسا لاق

 لاجوأب تيببام مومملا ليلق « منم ىلخالا نمعي لهو
 0 تدببلا اذه مم دشنأو هل لقع ال نم حارتسا هلوقك وهو لاق

  رفخأ قادما اسي * ةفرغ لك اهشيع نم اهبأو
, >00 

 00 '"ىثل تسالف * أمم 'يث لك اهافك لاوو

 0 6ىكه

: * 

 دشتاو

 0 « مسي افونو * مست ر ىلاعلا سانلا ردا اذا

 كشتاو ديلا نم نوشسل انا مهنأ ماجه

 ْ لا جوبا ىفانونو اوماقأ د ىلعلاو مراكملا سانلا ردا اذا

 2 0 | لاقو عس اولا قيرطلا محمللاو جملاو سانلا نولأسإ م
 ةاموب نرثكي ناو ثالث انن انلايع امو نور لإ انإ

 00 د ماد ن :.مال ءاملاب مدع
 1 جل
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 يوحنلا سنو: تامو اولاق «كلذ لفحأ اف نمانلا نم مأثف لتش ىلا بتكيل جاجملا

 ءاتشلا يف طن انش تلكأ ام سنوب لاق ةنس نينامثو نامت نبا وهو نينامتو نيتألا ةنس

 ورع وأ لاق لاق ريشب نب دم ينثدحو« نحس دقو الا فيصلا ىف الو درب دقو الآ

 ىلا ةاشلاب ىتراج تفلتخا يبان ام لك ينان ام صصملاب ايالبلا تناك ول ىث

 ىدتأ ال انأ ربرج لاقلاقمس افلا نب دمح « الماح ةيراجلاو الئاحةاشلا تعجرذ سايثلا
 ليد > انأ جاجملا لاو أ الو رشأ برغلا لشمال ملا لاقو يدتعأ نكل

 لاق ىني ىبذك م اذآم قدضأ الانا, ٍ:ءلا ىل لاق لاق عيفت ينربخو ؛ دوس> دوةح

 الو رسلا يف قيدص هل سيا هلخ لاقف ناوفص -نب دلاخ نم ةبيش نسب يلا

 ةبيش نب بيبش ىف ةليحي وبأ لاقو ةينالعاا ىف ودق
 اهبيطخ ىلعو اهاتف ىلع * اهبيبش ىلع دمس تدغ اذا ظ

 ابساعز ايزكك قم ع 6 اب مم ىلا سمشلا علطم نم

 ورم لاقو ر ارحالا هب تابقتسا ام ىلابأ ام ناسنا انأ ىخركلا ىلع ىنأ نب ىحلا

 قدزرفلا لاقو حيبقلا نم ىثب طق رتسأأ ل ينال قوءصخ امنا مساقل /

 أهريحم نم هسفن ىنب حبصأف * كلام فيس نم سانلا ريح ناكو

 ىناما لوق بايلا اذه :

 هجاح انأ ىذلا بايلا نع تيحح #« ام دعب نذالا بلطأ باب ىأ 9

 ديز نب يدع لوق لك: ثنا اذه

 ىراصتعا ءاملب ناصنلاكتنك « قرش قلحءاملا ريغب ول

 ميختلارضاحلا يدع نعضو * هاج اقرز ءالا ند 2 الف : 0
 ريب زلا نب بعصم ىلا فو>:ه نب ددو
 داو لكب حييصنلا ي ىناي لهو *« لوو رع ا خبل
 ميدامالا مكي ارت قار ىخاوت نم 010 م
 ىزح راد اب ىلع ىلا لأ نيييشمسستا يل تاع ا 1



 6 ا ( اا/.ز

 | 1 ىرحيت حبررلاو ةليليده ه عضاو ليقاو نعمسإ نأ ناش اذا

 "ابنت ند ءاش رحلا هتدنمو #* افسلا هصيجافأ ىف برس موأنم

 | .اهنيمتست يراك مكمت الذ * اهؤاقس ةاطق انابغز نيورب

 2 مه همم مالكو ثيداحأو راعشأ نم رداون رك ذ خيم

 *و ككأرلا اوقبغأ بكارلا او>بصأ هاريحه ناكف بلون نب رْمْلا فرخ اولاق

 هَ اتا ضر بامان رع لاق نووز هاديه ذك ةنيغلا نم اا

 نب ميهاربا نب هللا دبع ىئادحو' مكتبحاص هب تحمل ام ريخ لكع وخا هب جم
 هلك ق برشب ادا يأر اذا هنعهلا ىضر ٍتاظلخا نب رمع ناك لاق ىججلا

 ءااط ىبأ نب ىلع لاقو د. 1 للا ن2 ل1 كلئاعا يذل نأ ديخأ

 نال : كلبحاص دنع أندحو ام دوراخلانيرذنملا ىف ناحوص نب ةعمصعصل هنع هللا

 نإ روج اندحو لاق ؛هلذرب ةرمحهبحءلهيك ارش ىف لاغمهيفطعىف راظنل هبا كاذ

 نتيذأ كشوأن سحألمجت الكو باصأ الك لجرلا ناكول نسملالاق لاق ينطعلا

 |: - مالا لونظ ةتيءلك يف لو وهو ةزانح ينلالب ايأ تعمس لاق * بجندلا

 3 رث نيك اهل ليقف اميل>رو أمدب مطقق دايز اهذخأ لا أ>.سلا ةتيم امو اولاق

 7 :يقلاةعلارل ليقو لاق ' 2 :.دح درب نع علطلالوه يناخش دق تلاقف
 8 تفوتوا كاك نقر كا ناكو مداخ نمب كل اوممجحف كموقانك ان
 لالا لأ فيكف ايندلا كللع نم أي دلا لأسأ نا ىح:سال ىلا هللاوتلاقف

 5 3 الوم راو دهزلا ىف تاروك ذللاءاسنلا نم تادهزتملا تاكسانلاو اب كلم
 3 ةدأ و احسلاجراولا ءاسل نمو ةيسيقلا ةءدارو ةبودعلا ةذاعمو ءادردلا مأ

 ْ لا ْ :. باتع نب دلاخ لتقو ةدامحو احسلا تباصو اميمج نات ةينابيشلا ةلازغو

 نب دمع « ةيظمأنل ىلباو ةديمحو ءاليما ةيلاغلا ءاسن نمو حون نب لاص ة 77

 ف تيب هب لدننالا ظن ارمأ باطانا نب رم مربأ ام لاق ةدعج ىبأ نع
 أن | الان عدرا يق ئشأ كنك دفا كلا دبع لاق نامع نب ناب

 0 تق

 كَ

1 



 اطقلا ىف تايق ةديصق دوجأ يهو يلقن لا

14 
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 قر |مافاحىف خرفلا ىرب « اطقلا امذاجم تارو مثال

 قرطم هيلاوم هيجانب ميا « هناك ةأطقلا خرف ام لظب
 ةمووازارع قا * هنيعو أهيف تاب دق ةموعدب

 قلفتم هلوح كنف هيراو * هصخش حث كلانه 'ى الب هيبش

 قا*نارفعزلا لثع قدشو * ةضلرم نيعو بارجحم هل

 قوطمديجوجاس بنذ اهل * ةرح عمادملا ءالدك هيجانب

 قلمس ءارمس ءارفعةيلاكش © ةيرعرع ةيردك-ةئك امم
 قنيهلاءادنلا اهايازر اهافك * هشيمبام ىنتس هترداغ اذا

 قلعتم اطفال ربش ةريسسم * 5-- يناساثدع

 قروأوبف هظيقاموءس ىلا * ةفونزو< حورطم بغزال

 قلوأناحانجلااهاهز”نيحابم « ةرينم تلو م تلقتساتدغ 1 قزت هلاصوأ نع را نم * هدلج داكدقو يسمأ اذا هارت
 قرطأ لحط ًاءالا ىف هصيماعد « تدي دق ءاملان نه احاض# مي

 قزتتو وفطتف نوع برت « كبَرَق ارحديمن ١١
 قلفمء زج ىماعلا لظنحلا ع نم ه هناك ءاقس يف قلد

 ١  0.مةدواك هقول ال نكي ايام نمتسوفزا ايلف 006

0 
59 5 

4 5 

0 ' 

 قاحلا با>سلاراطا6تراطو 5 مارجتدموادعصةومطتمظ

 أموح لهانلا واعي أطقلا ىوه # اهع 2 ناك تالا وبط فل :

 امورك تبثتساو ءايملا فوول خ تصلقةم سحاق نوا

 اهنيشي زرخ سبل ىواذا نالب * يخشلا قثورو ءالاذدرواماقا

 اييصخ ايم تاقاوش لاء ل

 اهنيو اهمع قاض دق نصصخملا ؟ هنئلمح نيح ءأملا بابح ن

 ( سم ب ناوبح 1؟) 7



 000 0 000 ]1 ا

 38 مآ _ 014
 8 38 .: 5 ةمرلا وذ لاقو لفسألا

 7 0 قوترتسإ هشير ف ةليل ىدل 3 ةمار قوذ عفاو اوما قارط

 اطانبم لاا قارنك كيف اضن ةدمن بارق بكر اذا ضرالا تفرطأ لاو

 جاجعلا لاقو

 مديسسل سا.

 5 ١ اسخد اثلث الا تفرطاف

 0 تيعإلا لاقو رجزلا لهأ لمع نم وهو أمحلاب برمغلا ءارلا ناكساب قراملاو

 0 علام هللا ام ريطلا تارجازالو * ىممحلاب قراوطلا ىردنام كرمعل

 ظ قرط . اقيو لاق اعيش تاطعمنو هجورخ ناح اذا اهضيد ةأطقلا تقرط لاقبو لآق
72 

 0 2 ظ ىدبعلا لقوا ةوحنوةأطقلا
 0 | 1113 وكلك ًافيسل ه اهززغ بنجولا يلجر تذخحت دنو

 لو ةض أب لكل نوكي لإ ةاطقال الا نوكيإال قيرطنلا نا لش م سعاشلا اذهو

 ل ةراجا تا أما ةيدابلا ةلباق نع ن نوورب مهو كلذ لوق فيكو دلو تاذ

 ْ اهدب ىلع قلطت ىهو ضاخملا اهءرض دقو ةءاحص

 ريأو ةيصخم ىقرطو #: ريخت قرط باحساي

 آ © ريظبلا فرط ينيرئالو +

 رخخ> نب سوأ لاقو '

 | هاو ةنيلوم + ةبلش ير ناكم لب
 0 نسسكام بال هءاصقور# وسلا هيلع دمح رمجأ و

 : 0 اذيحوانيح قوشي «انقلا بنج لئههردتصىفو

 0 لأ انام لثم ىلع ف !ضأع انودخاو ىنأو

 0 ىىيرك سب تلا + ةناكسا مث ةخرض 9

 0 اري نود ركبلا رخح نب سوأ رك ذامئاو هيلع ذزب يرث م اذرن

 رثكأ ك أركب ل لا نأ ا اوك أ جرخلاو دعأ دلولا ع خجورخو دشأ ركبلا
 1 سأ دع دالرال رع مدا ع اب نأ ىلا امسج فطلاو ة ةئج رئضأ

 اة 3 7 "مم

 ا
 .- هيو



 هدف اا
 تيكلا 1

 لافك الا حجاور نوطبلا بف * ادوأت حاطبلا اطق ىثم نيشمب
 ىنءملا اذه ريغ يف 0 لاقو

 حارب وأ ةبرصاعلا ىلييلب # يدي ليف ةليا باقلا ناك :

 حانحلا قاع دقو هيذاجب « تتايف كرش اهزع ةاطق

0 

 دغر نسح قلوم شاءضفخ ىدأ * 0 أطق كن جوزك انكو

 درذ نم حبفا طق ىنيعر و * ادرفاف كثامزا برر امهناخن ٠

 ىعاششلا لوقب اطفلا قدص يف

 فرشم ضرالا ىف ليلا يئابو اقورط © ابثمب دعب تربخأ ام ةئداصو !
 فاومأا ىنأاك صالق نم ىذأ 4 ابشعأ نكلو تما تاوولو 1

 مش 9م تاز اذا ًاشاشعإ موقلأ تشدشعأ ل وو مانل اطقلا كرت ول برعلا لوق

 تيمكلا لاقو ملزنم نع اووختف نوهر

 . لحتنم دب الةبسل ىذ لك ذا * تندصناو تلاق نا لوقلا بذكن ال

 ابخرفو ةاطفلا بواجت ىف لييقبلا محازم ل
 لد مل هل تلاق ينألا لثم 4 اهرذنضجوعاامواهاذاثو تذانف

 يفدازوابذ نم ثحرخ يلا فورحلاب اهو سانلا نكلو أس مسا ذرت مل ةأط

 ءاسأ برس لاقنو ةدنرصو ةرب_خو ةقذاص اهولءؤ- برعلا مالك ةيذبأ يلع امنأ»
 قرف تهذلاو قدرطلا نم ناك اذاف ءارلا ناكساو نيسلا رسكب كلذ لك ءابظ بر

 رعاشلا لاقو بيبح نب سنوي نع اذهو نيبلا

 افام ضمن ىتمل قفاوب امن غن اهتعلا وتس ىتاظ ةاطقلا ا

 ليتم
 .- اهفاوغ ببض ابمداوف دوس * قرط اكثر ىف ةموطخ ءاكش ]
 لع ألا شيرلا ىطغ اذا قارط هحانج ىف لابو نبدلا رهذ حنف !مشير ىف كا



 ااا نت

 0000 مدي اطقلا ف لوقا زج
 نأ كلذو : ةيوأ ةاطقلاىفو ةاطت نه ىدهأو اطق نم قدصأ برملا لوقت

 3 ١ ةزجو وأ لق ادب باوزأهضيب وكي لوهان الا ادأ مضي
 7 - جاوزأ ريغ امْزع رش *اس تناب * ةئداص لك انهو نبش نلز ام

 0 لطخالا لاقوةطقنم اهمال اطقلا ضب مرعلاو

 جالو ىنغ ىلتق اهفشي ملو « 000
 7 ريانا دانل ضي « مما لئابقلا رش مثج الو

 1 دليوخ نب لبقم لاقو

 رئاعدس موف ا « يتضاغب مكداط و الأ لمملا

 :٠ ام رثكأ نأو رووظلا ةطقنم هو أهدب_صارم يف عربا لالا ديرب

 3 ا ال رع قارخ الا لاقوةلاع ال قتلش 3 نأ الا تاضب ثالث

 0 دذ | + لآ] اأو انا اذا ه اينو اهم :ىنا آل ءاضمو
 0 وتنام تأ اذا ه هل ىتتمت ا برش ' 1و جوت

 ةانلا كراظتنا ءانتمالاو بارضلل نا مل ىأ برق و جوش ةض لا ىنعل

<< 

 و

 58 : رمحأ نا لاقوال ا ما ىه مئالأ

 اوي اناز تناكدق نزملااطق « اهنأك. ىلعلاو رفق 5

 ْ حف فاس تخرفأ اكو ردغلا نم برشت كلذ لبق. تناك هنأ كلذو

 ظ :رم تناك اذا ةأرملا ىثم هبشيو اهل عرسأ كلذف ديمب ناكم نم ءاملا ب

 0 0 - ةدايم نا لاقو لدلاو ةطمرقلا ىف ةاطفلا ىثم ةفاوط 3 ع

 ىذ ريغ اماوق كلي رث تماق لطخ ىف ىثلا نررش لاوطلا اذا

 دما ؛ نبرشإ أطق بورس يدهم * ةدراو وجلا ىف ةيردكك يثمت

 0 5 ٠ دوملا نارج لاقو

 فانأ ةومرأ هبا « هءوض نرداب حبصلا نب 0 م
 25 1 لا 1

007 2 5 
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 هونالا لاقو

 سمشلا لجرت لبق رهز « ارهوجو ناك ضب بئاب 2003
 1 3 غرد ىف نطبال * توه دارجلا رس

 نملح ىلاتطح «ةيداغ لابنا اهاكو 2 8 0

 لهأ تعرص 1 ءايشأ ةنالث لاق خيب املا ندم م١١ نع نسملا وأو ىدمصالا ىورو

 امأو امهر يم لاقو ةأدكلا ع ير لبالا موو دار اا لك أ أ مهرخآ نع تديلا
 طسوأ نم هونتجا امم ناك ناو لتق امرف نوتيزلا رحش لظ يف قاخم يذلا رطغلا

 لاقو * سبايلا ديدقلاو ةنطبلا ىلع عاملاو ةبلملا ىلع ماما لقب امو اولاق * ىراحصلا

 قيرلا ىلط ءاملا برش لازلا ثروث ثالثو اولاق قيرلا ىلع درابلا ءاما برش رخآلا
 لقعلا ىلادصقت ءايشأ ةعارأو اولاق تومملا مفر مالكلا ةرثكوءاطو ريغ ىلع مونلاو

 اذه يفنورك ذءامامأو“ راخلاو عامجلاو القابلاو لمصبلا لك أ نم راثك الا داسفالا
 الا هفرهبال يذلا اماو كلذ نوفرءب سانلا عيمجف ةركفلاو ةدحولاو محلا نم باب

 ىبأ لوناذه ملمتلا نم فن لاو ركفلا لامهاو مأدلا م .ظمتلاو ةمانلا ةيافكلاب صام
 بارغتسالاو ةارملا ىف رظنلا لوط نهذلا دسفنو لقماا قلخم ءاسنشإ ةيدلث

 كلذل دجأ ل سلاجم ةئالث ىف تعطن رمعم لاقو“ رحبلا ىلا رظنلا لوطو كح ها
 فد نوتزلا نم رخآ موب يوذ اجئذابلا لك أ نم مايالا كإت ىف ترثك أ ىثالا:

 ولع هالع هاو ايامشعلا ضع ىف نب داما ن نمالجر ملك هلأ ميزو ءالفابلا نم رخآ مب

 همصخ هل لاقف ينصأو لبجاف مي رختلا نم هتلث ا رع 500 ارم

 امو لاقف نا<ذابلا نم ةحرابلا يراثك االا م ام تلق لاق ىدعب تندحأ

 ائيش طا تدع ” قناأ ن نم ىل لاقو هنمالا تؤ كنا كشأ امو ةمبتلا ىلا ل ف

 ماتعادخو فرع ام وأ لاقو“ هلق ربط الا ادحأ هيف تءزانف ردالب ل

 مثأو ب بصعلا حالص دعب يقإ 'يث : ىأف تلق بصمال ذخؤي نأالا رداالبلب ى

 واع بصعلل نيل نا نوممزت مك

2 

 ني

 3 عك
 دج

.- :. 



 بج اج سن سس سس سس تس

 - - - هيت 22ج سل تت

 3 لم ذأ ثبأ ف تن اتأرو هوأت اهيشم ىف تيأرو امم ايسجو احل و انسمح
 | م ىرخالا هديام ٌر يتلا تلاق ذا مدنأ انا يردأ الف ئرخأ

 :) كناو تلاقف ينفعمأ دقف دارملا اذه لك ًارثكأ مايأ ذنم انأ تلاق

 لما سأل بسأل أ و تل تضل نم كب أ هل نيلمت<

 ايعرص ريغ كاف اريخ هللا كازج ال هنأ مال ةئيدملا لهأ نم لجر لاق ىمدسالا

 مل قا قلط تنأف لاق يلسبف تناك ىتلا نم قبأو ىعر أل ىنا هللاو 0

 ىناقالاتفرف انج ىوشنو ناولأ ةعيرأ اهنم خبطتف ةدار < اجت تع

 كيل تاكشأأ هللا كحاصأ ىضاقتلل لاف ججرخلا هل ب باطلو 1

 - لاق ةلاجرلا نم ةلاجرلا وثد فصوف ابرح زجارلا فضوو « نب شع قلاط
 :ء *« ايدلا ىلا ىض بذايدلاك اونأ

 1 | ًالرميسلا با نم هب اننأت امهما ولاقو قاحسا ىبأ ةرضح انباعصأض ب اك

 اما .تايآ مدلاو عدافضلاو لمفلاو دارجلاو نافوطلا ءريلع اناسرأف نينمؤع كل

 عم نافوطلا ىلا اهفعض عم عدافضلا نرق فيك رظنا 18 يبأال لجر لاقف
 اق ناقوالا نم .عضوأل اذه ين ب عأ عدافضلاقاحسا وأ لاق“هتباغو نافوطلا

 ل ىدنملا وأ لاقو لعف ناف ولان 2 عدافضلا ريص) نأ ىلاعت هللا

 5 . برقعاا ناب نا رسنلا ظداسوو * ةرحسا حاص كيدلا ا

 ظ 0 رمل عورذ ىلع ءابظلا رفع © اهنأك موجعلا ب مع ضال
 ] بريا ناجه هفضراعو رون * سك 2 و

 | يباب ل عم ما ركلانباي * مخطصا هل تافف ىنامدت تبس

 نجلا بامل وأ ةدارجلا نيع 8 اياك ءانالا: ىف وزنا ءارقم

 50 اهؤابرح ةداقو « ةريبظ لك رح نم ايدلا وزن

 -- ًاضإأ ىدنحلا ونأ لاقو

 0 صاللا رهاظ ىف * رئاض ىل بطولا اذه ناف

 ١ 2 0 5 | ام ## ةورف نذ انداَس تنك تما

 1 ف

0 3 276 

- 5 
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 فرعبالام اذهف ةيافكلاب هرب او هل ىناثال دبم لوالا ٍفحزاا نوكي نا امأف ماقتسأ

 دبي نا ىلا روبعلا فاكذ نع ايهدحأ كنيمأَو ريثلا لف افرسذأ ميج نيفحزلا ناولو ٠

 قرح عمجاو دارج نم ةنرخ هذه دارحلا ىف لاشو ' الون كلذ نكرم الا هل ٠

 سعاشلا لاقو

 رابغ موب روش د * ارجلا قرخ امماكو ْ

 لحنلا نم ةمطفلا روثلاو دارج نم ةل_جرو دارج لجر اهنم ةريثكلا ةعطقلل لاقبو .
 ىركبلا لضفملا لاقو دارجلاب كلذ ةعرسو اهرو مو ماوسسلا ةرثك فصونو 1

 قبرخ ةيماش هجين * دارج مهني لبنلا ناك 1

 اليخ فصب وهو زاجرلا ض.ءد لاقو هيوشي وبف دارج ل-جر باصأ ىذلا لحترلاو

 ىلا ىلا لم
 لبحلا حفس ىناةحلاهيشوأ 0 لرلا ناخدك اننأر - ظ 1

 ىرعازلا نبا لاقو انادبأ ابغأ نافملاو

 لسالا عقو نم جرزالا عزج * اودبش ردب ىخاشأ تلا 00

 لشالا دبع ىف لتقلا رحتساو « ابكرب ءانش تفلأ نيح «

 لبجلا مفس ىف نافملا صتر * اصقر اوفختسا مث ةعاس #« 3

 «  لدتعاف ردب ليمانلدعو « مماداس نرم سعمملا اناتقو

 نم باىعالا نم تمرس ؟ ىدحأ امو ؟ىث بيطلا ىف همدقت ال يبارعالا دا رجحلاو ١

 دارحلاو « هكرتاف ادعأ ىنالوأ هتبقاع نم افوخ الا هءدأ امو طق هنم تءبشام لولا

 ضيبلاو ةلك أ يف الوءعو طيخ ىف اموظنمو اخوبطمو ايوشمو ًادرابو راح ب رطإ

 رثالا ىف ءاجو“ جاجدلا ضب قوف روبشالا ضب و سانجأ ةنالمث بيطلا ىفمدقتب ىذلا
 ريغو اسناب لكوب وهو نيتعقفاو أ ةعقم همه انت تيل لاقف رع دنع ركذ دارا 0 ل

 فدلاوهو ىزاوه الا هنم بورض لوك ألا دارحلاو ؛ القنو امدأ لمحتو س ماي

 نب ورم نب ورم نب ليز ينئدحو « هنواك أ, ال ناسارخ لهأو ينارعألا هيلا
 منأ طق رأ ل ةأرصا تلبقأ ذا ريبص ىنب ىف يراد باب ىلع سلاج ىنا هللاو لاق ليي
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 ثيح ًاركذ مج تح ةدار حلاب هببش نأ مزاخ ىبأ ن نبرثل ضرب مو بقول 

0 
 رارلاو غاسلا ام رخأ 5 وتء ةقبسم دأيق لكف

 رارغصا ابيف ةوبه ةدارح « ابيف ناك نانءلا ةشرابم 5 '

 اريطدشأ نادبالا ةفلخ نوكنو انادبأ فخأ ةروك ذلا رفصلا نالةرفصلاب امغصوف

 ميطخلا نب سيق لاقو رجلا قباجح اه زيماسمو عردلا ريق فضؤو ْ 03

 براحلا بوث نبدربلا نم تسبل « تردحت ابرح برالا تيأرالو ٠

 بدذازجلا ترويع اهارب_تف ناك + ابلضف لدمانالا ىثغي ةفعاضم 5

 ىدنكلا عنقلا لاقو :

 اهدرسألو أعئص اهل عنصك « رظان نيع تر ةرث' ىلو 0

 فرجا ضرالا ىفابدلا نوع « امناكف 0 اهم مجالت |

 | رأ يدعم نب ورم لاقو 5
 #  97ىذادو ينم ذل تذدو + يبأ ينلاهايل

 وأ رسدلا ةركجل سلا سشورخ + ضالد ىتشاسشو ىنانُك 00077

 ار قدح اهربتل ناك + مياس اهريخم ةفعاضم : 0

 سفاتلا لاق دارجلا قدح بارشاات أبخ فضواو 0

 يداح دببلا ءارو مهحو ه اودبتسا موب تراش يناك 0

 7 هارجلا قدح اهبابح ناك ه يتح ندلا ىف تقنع ارامقع
 00 0 لاق اذلو بدنملا باعاب هؤهش ف ازوةبار هلا أمرض اذاو

 3  ايدنإلا بامأ وأ لئمافللا ءام * ابماك مورككلا باح نم هازفض
 دب نم ضخنب لاذ الو ةقرحأ الا 'ىث ىلع عشب الراجشالا ىلع من. ب بدنا باعلو

 35 ضب ارج ةضقل ريصيف ىراخلا رهلا | موذو ةرضخلا ديرب ابدلا نا مذ ملا

 :ف لوألا فحرلا نكلو لاق 6 سدلو اهم ةل-ي> كل: ناو ةرضملا ىلا ربعإ

 ان قوة كان ترادص اذاف اهملا روبعلابالا اهميطتسإ 976 ةرذحلا ديرب
 كلذ اوذس اذاف ةرضألا ديرب ىنلا ينال فجزا ًانرأ ىرمعل كلت تراض

4 0 
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 ندسحا املاقي كلذ د: فاه ردارنم جرخفت رذب اذا | راشناض رالا ترشنا لاقيو 7

 لاق اذإواهاد رب اهاحانجو فوءما ,هدنع دا رجلا ةينكو تينكلالاقو ضرالا ةرشن . 1

 بهدا 1و * رطل و ورم ما يدر ضن

 ديزوا ىتدشناو

 مار هءدرب نه بوا اذا * لت فطقم الجر هيلجر ناك ١6

 الجر ءاضمرلاو را ةدش نم ضرالا اممم برضض) نيح بدنملا لبجر ناك لوب

 ديز وا لاقو هيلجرب اهزءمم ورف فوطق ةباد هتحن ىذا تا كلعتم ل عا

 ءازوملا مياصال 500000 * ىلرش عطقيل 0 ىأ 8 . رملا فب يئاعلا

 # ءابرلا هوع ىف يفوأو ب « ضلاعم ءاهرك روفصعلا نكتساو

 زسعملا ا نارين تكحذ ا ىمهألا بذ دا
 دارحلا ةفص يف ةورذ نب فوما ديز وأ أ

 .لررلاو ىلع نيدلا كلرتنو 5 نيرصلاب لثدح نأث فخ دف 1

 ندملااو اففلا ءامفس لك نم * نيقحزلا دم نيفيطلا نسينخ)
 ىَدر ىف ةفش ابك هاهو عاشت ةلوسلم ٠

 نيفرحلا ظيلغ راشنم لثم وأ © ناسا لعن 2 يس

 « نيذحف يف ةبضنم هبصنأ ©

 نيفرحلا ظِدع راشلم لشم وأ ه نيسافلا ثم خا رمشلا ىلع 7 1
 ءاطملا يف 0

 نال جن ابتيليجر ناك 4 كوعمأ يت ءارتسإلا 1 ١
 رغاشلا لاق اذلو ةدارخخلاب ه.ثيف سر

 1 9 ٌتَعّصو 30 3 0 0 تفر نان
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 . 0 0 ا دا دان ر دسلا دار ا ريس ©

 هاذي دل ايم عنو اذا رحسلاب دارحلا داصت امناو ةدارفس م درخا برعلا لونتو

 َ ماشا لف كلو «- هعضوم ىف دبل درب ادنلا مم ناك ناف ابءضوم نم عفرأ باك

 73  ىدنلل فرشأ ناريحلا رثثلك * ةسدتكب ايسنلا ةيدتبلاول

 م بس لاقو يدنلا لجأن + ىأ ىدنلل فرش ىلع ىنأ فرشأ دارجلا رئاثلا
 ضرالا ىف اهذ تزمت اذا زرصو زار دارجو تزراو تّررو أحيدسلا

 2” اس اديك تارم لا ايم

 4 3- ظ ىبارعال نبا دشنأو اهيلع ام لك أذ اهفلخ

 0 7 لئاو نب ركب دورا+لا درج 6

 دا ناك اذا ءاراا ناكساب درج بوت لبق هنمو دوراجلا مس تيبلا اذملو :

 0 ظ لدرمشلا تن ىدعس تلاقو قلخاو |

 0ع ثيلو: لطب لئاقمو * فرشم هاهو ةلاء ءامث 1

 . مقرن درج يا كما كنابه « ةثيرد حامرلل يدعس تلعجا
 ناب | نارا ةحانلا زيجم لا يممصالا هب ان”دحام ب بابلا اذه ىف لغدمو

 رج : لاقف هيلع تطقس دق ةدارج ىلا رظن ليحرلا دارا الف وزغال يرازذلا

 رج م ىلا نابز تفنلي ملوهجولا اذه ىف جرخ نم ىريغ نينول تاذو
 5 م لا 'ام رك ذو هيف هقراف ةغلاتلا ناك ىذلا همضوم ىلا عجد لف هبجوأ

 و قا ش لاقف ةفلانلا نأش رك ذب ًاشنأ ةميئغلاو

 0 ' 0 هايفابو رعب « هانز ابيف ةريط 0

 17 يشم هتكح هلراشا ه داع نب نايتل نأك م 3

 نيمو لجو م« الا ريطال هنا م

 3 هلطابو انيباحا « 'يثضعل قفاو'ىث

 1 ةدييع وبأ دشنأو ورم نب دايز ةفانلا أر

 ما ورم نب داي * اهل يد_تهاو اما نم ةلئاقو



10) 
 اةرس ًازسن تارس لاق هب ةورسواورسويثوكي ضاب اذا دارأأو دسام لوأو لق
 روخصلاو باصلا عض وللا دبل ابساؤلا كلذ لوأف ةن . وعأ نم ةدا رجا ف كن ن الارظناف

 سنل ةدارآلا لذ نأ مولعمو اذ تردشا اهف امن انذأب تب 0 ا املا

 نم ابنذل الو دوسالا ةوق نم امل الو نانسلا دحك هذ فرطالو رامسملا ةتاخىف

 ىلا ىدمتت هو نيكو امف قرخ ةءادكلاوةندكلا يف هب تدمتءا اذا ام ةيالصلا

 تسيل برقعلا نأ ىو برقملاةرباك اين فرط ىف سيلو كلذ نم بلصأ وهامأ
 كلدكو كانه لوم مع جرت اما لب ندبلا ةوق ىف دبالا ةبج نم محالا قرخت

 سوماجلا ةدلج يف قر نأ تدارأ اقع نا ولو دارا بانذال روخصلا جارشا

 امرئادب دقتف بئذلا ىلع ردع : يلا يه باقءلاو ديدكلا تاكتلابالا امل قر 1

 اهملع تمضأاو ابضيب تفلاو ةدارجلا تزرغ اذاف لهاكسلا عضوم ىلا هالص نيبأم
 ةيبيصو امل ةظفاح تراصو امل صيحافالاكت راصو ابتدحأ يه يتلا د. داخالا كلأ

 ىممصالا لاقو رخا بع ثدح اهف حورلا بيد ثفو ناك اذا ىتح ةيقاوو ةئاصو

 رفصا اذاف ضايبلا ىلا برصأ جرو ةابد ةدحاولاو ابد وهف هضِب نم جرخ اذافا

 زام اذاف ةناقرب ةدحاولاو اناقرابد تلو لاق ناقرب وهف دوسأف طوطخ هف تولتو

 هبال ناهتكلا كلذ هحانج مدح د اذاف حلسلا ومف دوسو ضو رفص .طوطخ هيف

 ةسانك نا لاق ةنافتك ةدحاولاو يثلا فتي كاب

 يرابتملل دتشي وأ ابنط « ىطنش ىذلاكىشلا فتكي 0٠١"
 لقتسي كلذلو ءاغوفلا وف ةرب_نلا ىلا رحأ راصو هتحنجأ تريظاذافاسرل
 ىف تدب اذاف ءاغوغ سانلا عاعرل لاقي كلذلو ةبج هجوت. الو هضعل ىف هضما جو
 ةدجاولاو نافيحلا ورف هناولأ يف فلتخاو ةرجلا ضعب قنوةرثصسلاو ةرا6
 تريهذ ثااالا تدوساو ةروكذلا تَريَضا اذاف ةءافيخ نسر ل ةمن نمو ةنأهغ

 ءامسلا ىف دارملا رثك اذاف زر دقو دا ا 0 فق ضاب اذاف دارملا ءارسأ ه

 رياكلل دارج نم الجر تيأرو دارج نم دس تيأر لاقبو دسلا كلذف فنك
 جاجسلا . 4



 ! اان 2 (104)

 لاما هلا ل نذلا ةكئالملاب م تررافملاو ةد راب مث نيطايشلاب دوتعلا

 اوكا رااوءاملاو نيضرالا بياقتو قاما حاوراضبأو رزإاو 0

 اذ ملا نابقماو نيا ىلالا لبالاو ةلرفلاو روفلاو .فسالابو ناربنلاو

 ةتلا ل كلقع ينات لهو عدافضلاو لمغلاو دار 51 مهيذع لذ مخرلاو حيسافلاو

 ظ ما كلذ ىلع مكدبو ره مهرادقأ رغص مهرك ذبو مهز رع موفرعإ نا دارا هنا الا

 الو اول ل ىرتل ناو اد 'ىث لك ىف هل نأ موفرعإو
 7 ا

 1 ىذالا لسءااب لئن نأ ءاش يتم هناو هلذخو هالخ نم لوتقملاو هرصن نم

 دلاىف لبتبا ةرثإلا هدسج ىلع ىأر اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكملو لتف لالزلا

 ةوطل 0 انل لاق مو همظع اوبال نا دارأ اذا ىلامت هللا نا لاقو

 ايلا هذه ىلع تفقو لبف تالصفم تايا مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارألاو

 ' "ذو ةب آلا ريسغو ةباالا نيبام لضف ىلع تفنو لهو اد_ه هلوق تمهوت

 1 ءانلسرأف هلوق موفاف اذام ناك تالصفم نكت مل اذاو اذام ناك تالصفم

 20 ,م اظعو انكر نهوأ الو اش اها داو كس اأو العو ةفرعم نما ضرالا

 ونظ ل عنا ولل دمي نم ءاملأ رب ظافرو:كارافو ان رمأ ءاجامو لجو زع هللا لاق دقو

 كاس ىذا ليسلا ناكو قافشالاو رذسلا ع نم انسفنأ ىلخت اليك كلذ انربخو

 | اا هرخ ىذلا وهو اذرجايس دالب ىَتكَج ةانسم وهو مرعلا ىلع ىلاعت

 اووف نيس نجا ميه م هانادبو لجو ع هللا لاقو ءارقف اوداع 0

 هبا موتك ىف أبسا نأك دفل لاف نأ دمن اذه لبلت ردس نمءىفو لثاو طخ

 7 رو برو ةبيطةدإب هل اوركشاو مير قزر نم اواكلامثو ناع ن
 : ظ ينمالا لاقو م هانادبو مرعلا ليس مهملع انلسرأف

 | ةظوعابأد * ةوس أ ىدؤمالكاذ ف

 2 م مهؤام ءاج اذا * ريمح هل هن ماجر

 ءالملا نب ورمع وأ دشنأو

 0 ال يسوم نس 0 ذا برام نيرضاملا أيس نم

7 

2 
0 

0 

0 



 (١ةا/)

 نم“ نما ه.اع هنلاوو كلذ لاق دفقف ءام امف ىف نو ! ىت> !,ئيي ال توصلا نال 0

 خت

 ضع الا ميطلا نم ا ملتبلال ةكمسلا ناب همتز اهناو نايناا كلذ ىف اوءداو ٠ لا ٠

 ريمسع اذهو |ىله ىلع لد نابع ىأف ءالا

 د6 عبسلاو ناسنالاو ةءيهللاو ناسنالا نيب قرفلا لع

 امو تاومسلا ىف ام ملل رخسو لجو زع هللا لوف قانا ىلا ناسلالا ريص يذل
 بارت نم قاخ ءانازكإو ةفطن نم قا هناو ةروصلا وه سب هتسادبجس سر ١

 نيناوملاوهلبلا يف ةءومش !رلك لام اهذه نالدب دب هناوح لوانّدبو هيلجر ىلع ىثمت هنأ

 يف نيكّملاو ةعاطتسالا وه امنا قرفلا وه ىذلا قرفلاو ؛ نيصوقالاو للا |

 ةءاطتسالا دوو امهدوجو بجوب سيلو ةفرعملاو لقعلا ةدوجو ةعاطتسالا دو

 ةعاطتسالا نم هاطعأيذلا ن هتك مدت اأو عبسلا ىلع هليضفو نإإلا ىلامأ هللا قرنا

 ىلع مبمدقو ناملا ىلع مماضفو ةكئاللا فرش دقو ةفرعلاو دز ىلع هلا
 ةروص ايف تاسلو ةيعنلا ن ”موع انزال تلسلا ممزلأو ناسن .

 لقملا ىف ناسناالا اههشأف بارتلا نم مهيأ قاخ الو فطنلا ع نم الخ ملو ناسأ د

 نودهقلخ ض.ب لاصحلا هذبب صم لجو زع هللا نأ َن ..ظنفأ « ةعاطتسالاو ةفرع

 هاطعأ ملف ةنستكم ءارضاَو كلذ همدعأ نم ض.ء بأ طل 9 الا م-مبلاطي 0

 هاطعأ مو هاوه ىلع قملا رؤي الا ةفرعلا 584 6-55 4 رابتعالل الآ ل
 كل رخل نيبو كنب ام لضف ىف طق تركف لف. ةجحلا مارال الا ةعاطت 5

 هسنأ ام نيب و ايداع لءج امو ايداع كي اع لعج امنيب ام لس ترك
 يف هرغصو كنع يف همظع امو كنيع ىف هرخص ام نيبو كننم هشح وأام

 ىلامتو كرابت هللا ىرت تنأو ةلفلاو توبكنملاو ةلحتلا ىف ركشت نيكو ظ
 فيك و لاوطلار وسلا ابيل فابضا فيكو ان ارق اهنع رابخالا لجو اهرك ذب 2 ئ

 نأ ردي ناك امأ ىلاعت هللا نم ىنرب خو كنيع يفاهرشبص نادعن كلم 00
 ونملا لهأو دومتو داع لن نم ةقلامنا ءانبأو ةنعارفلاو ةربابجلاو نيرئاعنكلا +

 هينكأإب ا
 سيلا _. وسي



 0 لس عج يي س سس سيل

---_- 
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 ً 2 .«أ لالا اهي* جه وأ م 000 27 الا اليل كطتس وأ" ارم

 ءان 00 را تارناف امتحنجأ اهبلا تمضو حاصلا

 زبملا نم هسسأر يفام ضم وأ هوركسلا ن نم هيلع درب امل لمأ حانملا نأ ىرب هبال

 ف ىئا ةامنم دحاو لك م ا , هنال ةايح سأرلا باهذ دعب سبل هنأ ملدإو كلذ ريغو

 (.ق' امون مان وأ مونلا ب بحال ناك ناو مأن مهن :كنم نا هنأ ن ظل هنالهيلحر يدحا

 ذو. 58 0 اناس رار اقئاسو اكدتام اماف ارارغ هنو ' نوكيي نأ بح ناك

 3 0 ناف يحاونلا عيجج ىف رظنيو شاشملا نم لقأ نوكي هون ناف مان ناو سأرل

 3 م ريط ةثام دحاو مون ىف داطصا نم ضع فلاتر ال لا حاص ائيش

 8 دحاو موأ ديض نم سبل ىرا 41 |. لإ لاك نوعنصت فيك هل تلقف ءاأا

 بة عرف ذخ أت يطلا عشاومو ءاملا عفانم ىنأت |نأ كلذو جاو ةعاس ديص هاك

 5285 و ةلم 0 رطل اهرلأ اذاف ءاملا كلذ يف ام ير 3 ةجيص

 مسلاو ءاملاريط ريطلا كلذ اماو م أ اهلع كلذ رثك اذاف عزف نيمو ةىم هنج

 | وب نأ ددرتواهدتو امرت جال , الذ ءاملا هحو ىلع اذا ف

 . ةيهاذ اماو ناكم ىف ةفت واما كلذ يف ةعرذلاو املع رئاطلا

 رخو اهنم قرب هيلا عضوم انيطتو اهنيدب اهانذخأ و ا يرخأ ةعرق انذخأ اهم

 57 2- م اهني امف ىثمو ءاملا لخد مث اهف أو لخدأف اهذخأ مل لك“ دي هع

 ” ل الخو انج قد هامل ىف هسسمت من هيلجر ىلع ضبق وئاط ىلا ينأ اكو
6 

 5 لا 3 وه-اهغنا رك ال ريطلا راسو ناريطلا ق .طلالو هيلجرب جل ءاملا ليد

 0 ظقل مث هسأر نع ةعرفلاب ىر *يث اهنم قب مل اذاف ريطلا رخآ ىلع ىنأب ىتح
 00 نطل قش نا عوساملا هب لاهي ام ديج نمو لاق ؛ ابلمحو
 0 لاق برقنلا ةعساينءذاماو ةيلا ةمساىنذ انساو ةءسالا

 هل 2 21 ىعارأا لاقو

 8 رديت مدافن ائيع « حابسلا ليف تددررأت
 مال |. ]للا يح قتلال عدانسلا نايف قانا بحاص لوا امأو

00 
 . باولو 5 00



 (ه0)

 ققيلا حاض# لخاسلاو ءالا ىف « قنلا ضاقنا تروئماند اذا

 اولاق عدفضلا دارأ امئف قنقنلا عمتسن لوق تحال ررخالا ابا نام معز دقو ٠

 لو ثيح حامرطلا كلذكو 0

 قئاقنلا باصتا توصال نبصانو * ىدرلاةيشخ نم غضلا ضعإ نيف

 اذ ىف وهو ءاملا نم اجراخ ناكو قيقتلا كرث اذا عمسلا ديج عدفضلا نالا لاق

 رءشلا ءاج اذه لكبو باع نم ممسأو قعقملاو روصعلاو بارغلا نم رذحأ تنولا

 ا نب دلخ ىأ نب ديس نإ بين أ

 0 دمت ن هللا دبع 1 مس هنأ ثدح 7 ةدانق نم لي

 نع ةداتن نعىناوتسدلا بحاص ماشه 6 لاق '؛ حب د ةوسأ نان عافت لا

 حبب دا نوقيقت اف عدافضلا اولتقن ال لاق هنارمت نب هللا دبع نع ىفوأ نب يأ
 ىتح > رحبلا ىلع ي ىنطلس براي لاق سدقملا تد برخ اذا هنأ شافحلا اولتقت ال 3

 اولتقت هل ردع ن هلا د رع لاق لاق ةرارز نع ةداتق نع ةءاس نب دا ع نعو موكل

 الو قرتحا ثيح سدقملات ا ءىنطيف هلام هيلع , قا رحلا نذأت سا هناف شافخل

 10 | يف سؤذ ينأ ن نمر دنع نر نعو حييبسلا قي نان عواتشلا اول

 لا ىهاف ءاودلا يف لعحيل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع عدفضلا ر 8 ابيبط ن ا +

 ١ 7 ذىتلا فانصالا هذه فصت برعلا# عدافضا لتف ن علا و هيلع هللا ىلإ

 قم رف ارومآ ئذلاو باعثلا [وطعأو رذملا ةدلنشو هلل لا ةد

 عطاوقلار ويطلا ن مقسا رغلاذأ عزف ابي عال وف قير قالا :

 اهدالب ىلا عوجرلا ىلع تضرتعا نامزلا ريغتب تبعا قا ودناو هلا

 تفاخر امغتشاعناو قد 35 موس أهان 0 ربطلا عابس ن* 'يذ نا شرعا يع 85

 ثم
0 

 .ادجح ءاوملا ىف دمصتو اديان دنع كلذ دش لاق ةقيحس هللا( 0١ ذو اهرأكو 74



 ثا (اهأز
 نبق 76 عدف ب هنارق نم يع لذ ايف هميزن لءج ىتح اهف هيأر٠ أس مو اهرك ذ

 ْن ' ٠ عدافضلاو نيعنع : براشلا الو نردكت ءاملا ال نيطلا ىف كمصنو ءاملا فكفصن

 دقو كلمس وهف ءاملا ىف شيع 'ىث لك سيلو ءاملا ىف كما 3 شيمي ىذلا قاما

 ٍ 5 امه قرفلا ىف يدبعلا ناتلصلا لاق

 .- عدافضلاو هناتيح يوتست اف * ارخاز نييلظنهلا رحب كب ناف

 أ كاذ ًاريثك هايملا برش نوكي رافلاو عد افضلا باطت ءاملا مقانم ىف تايلاو

 اها ارنا 0 فرعا يو د.صلا ا 2 نالو مضاوملا كإت تانحلا

 :ةلرولا ىرثو هماتبن نأ نود هبنبن ا. هنمربك أ اذرج ىأرناو سرع نبا نع ديحت

 1 اما اماخ هن رم نا ' ىرتحي الف رغص ناو ذفنقلا يرتو اهبلع دست ةركولا ىرو هنم .

 لالا ىف عدافضلا اهبلطلو اراك أتف نيتي ذفنقلا كلذ لم ىهو ةربولا يرتو

 8 لطخالا لوقب مث ١ارشلا

 7” رحبلاة يح اهتوض اهيلع لدف « تبواحت ليل ءالظ ىف عدافض
 ش
| 
1 

 3 ريهز لاقو

 3 امفد ائاق هادي يقارعلا ىلع » تردق الك يبن . لئاقو

 3 لل ادى اير ىراوجلاوبح» ةيداتساوم لود لظب

 اترذااو منلا نفخ عوذجلا ىلع « لاه وام تابرش نم نجر خم
 رجح نب سوأ لاقو

 2 لما الح ال قرغ نلاي 5 هةوذ ميجالعلل ابوج دواي

 اع ١ جافشلا ميجالعلاو نيعلا ىف دوشاهةمع ةرثكلو ءاملا ريثك ًاريدغدمرب بوج

 بق نم صاغ مغ ىف نالف كلوةسك ءاملا نم تءأش ايف يه لوي ينرغاباعجو
 0 5-5-5-0 ١١ سائحالا هده نال هتوفو ءللا 0 سلا# اهل لعجو

 | ولم ىلع ربظت نا امصلاخ اكس ع نكي مل اذا نمالاع رثك ١ كيبفةاويلو

 لاو قزلاو ةافعلسلا و ناطرسااك كلذو لغدلا نم ابيف ضيس .ىت || مضا ولافو

 ر لق اان شق شف واقيف قن قنب عدفضلا قل لاقو كلذ هابشأو ءاملا باكو

 2 م 5
 لا



 4 (1ؤ5؟) : ١

 اهرانصو اهرابك نم دمي انأ كلذو ىرخأ ةيوأ امفو هل ضراءمال ىذلا ضيفتسلا
 امرش سيلىتلا عضا وللا يف اهدحي مو ةعد رطملا ناك اذا رطملا يغ يف يدحال يذلا ٠

 سلامالا حض 0 ىفاهذ_جو َريبالو داوآلو ريدغالو ضوحالو ربت الو را

 ةقو واس 2 نيناكتملا نم ريك عز ىتح ةعاملا دجاسم رورظ قوفإ 1:
 عمط كلذلو باحسلا ف تناك اهنا كسشال ثرتكيالو ءامنلا دنع لاما ءوسب لفتحمال
 يف طرابش ربك أاورطم خذبأ لهأ نا رك ْذف همسا هركن 0 نيباذكلا رثكأ

 نامزلا ةجوازع لالا كل: ىف قلخت 'يث عدافضلا كلت امناو ابهظعأو اهنمسأو ضرالا
 معذب وهل م النعال يذلا قاما ن م عدافضلاو ءا وهلا كلذو ضرالا كلتو ة ةرطلا كلتو

 عزو عدفص نم عرأ لاو دولا ةررك 3 اب مجالس علا لا بئارغلا بادصا

 تافارخ نم ةفارخ ىف كلذو هأباةباس بلا ناو ذاذ ناك عدفضلا نا بارعالا |
 رانلاو ءاملا نيب عمجم ىتحو ماعنلاو يورالانيب عمجم يتح كلذ نوني الو“ بارا ظ

 ثيدح نمو ؛ ضرالا ىلع ءامساا عفن ىتحو راقلا ضب ىتحو بارغلا بيشل ىت
 نم ةلقصم ءىحن ىتحو ةرصبلا لهال وهو درم نم طيس ءىحب نحل

 يف لملاج يتح ةنإلا نواخدب ال لجو زع هللا لاقو ةفوكلا لهال وهو ناتسب
 عمقا حو نونلاو بضضلا نيب عمي ىتح كلذ نوكيال برعلا لوقتو اطال م

 تكلا لاقو بذلاو عدفض

 انآ ىنربن نأ بدعإو * بو ةعدفص نيد فلول 1

 بذلاو نونلا ىف لا
 لكشال قفاوملا لشلابوغ ىثا « براقم ءىشب اًواج مم ولو ٠

 لح وأ انيف ىقكلاورصانوا # ةلل تاتيحي اًؤاج ا

 قابماتنت دسالاو انيع قالا ظحم أ عدفضلاوم اظعهل باضي ال يذلا قالغا ن

 قالا نم يهو ديد الك أ ابلك أنف ضايفلاو ماج لاو هاما عقانم قولا عئار
 عسل ارالاو 4 ودلاك ندسنا الو مظعل هما و ةطاَض امايأ ءال نع ربص) ىذأ ذلا ى

 ل دنس جرم ام ىردأ لوا انولعأت راق لحاوس يفو اح نالمحبال

 9 0 ( نم  ناويح -؟)



 اج يا ب يبس بوس بسس وربع م وسم يس بس با هج ريو سورس ب بس بس سس يسير يي ميسيس ل عم ل يابس جس ل دهسا

 0 (ؤو؟ذ

 0 ش ىعارلا لاقو

 35 دبس هل كرت ملف لايعلا قفو * هتيولح تناك يذلا ريقفلا امأ

 | ىلع لدف ينعم هل ناكلو نزولا م ال دبل هل ىنخ ام لالواديا كات [لك را ومو

 9 (ةشوف ناسنالا نأب ناضاا ىلع مترك ْن 0 بحاص لاق ' مدقلا مدت دارأ امنا

 | ع نأضلاب هجولا اذه نم ماورف باذ ىذد سلو ةيلآ وق 1 هبشأ عاملا

3: 

 5 1 9 مد( عدافضلا ىف لوقلا تيم

 هلا <_ثا ىلا هءاتك نم روس تس فاضا دف لجوزع هللا نا ىلع" هللا 0

 3 |. ارا ةروس ىعو ةديبل م ١ ويمل امم انم ةيالثلا ناويلطا

 ءارشحلا نم ةدحاوو جملا 0 أم ةثالثو ليفلا ةروسو 1
 و | ناو ةكملا نس جوشلاو تارشحلا هدهو مئاببلا هده 3583 مقوم ناك ولذ

 رومالا نواح الو نوزيمب الو نوركشي الو نوربتعي ال نبذلا بولق نم

 5 الإ هه ىلا ةليللا ةفيرشلا ةريطملا ماظملا روسلا هذه فاضأ امل رادقالانومبش

 , اهئاعسأب '0 اديه قاسم ان سالو ةروبقلا ةرومنلاو ةفيعملا ةرقحلا
 |. ليك وهو لم رضحي ام لوقا نم عدننلا نأش نم رك اذاناو هيونتلا

 اذ ن نم ؛ ىلاعتو كرابل هللا دنع ام سنج يف نسح ال انئالء دنع ىذلاو اننالع دنع

 37 هيف راص اذاف ءاملا لفسالا هك :> لخدب ىتح حايصلاه كمي كعالو حيصل ال عدفشلا

 | ماا ؛ ءاملا تاجراخ نك اذا |ةيقث عدافضالعمسنال كلذلو حاصل
 لاو كلذ هابشأو ةافحلسا و قزلا لثم طدشلا ىف نطوتسإو ءالأ ىف شبع ىذا
 ملا اسرأ يف قلع ىذلا ناودملا نم عدافضلاو ت تكسمأرانلاترصنأ اذاف ق:.

 ١ لاحو جاربالا ف سبك ناسا رم حبا نال هاما أمحقلا اذا نيض رالا م 5 رأيفو

 انا ىف قرخما ينمو قثوأو هيلع نورد ام مكح ا سءشلاو ءاوهلاو ةراجيبز

 0 هلكم بلا كلذ لاحتسا ميرلا هلخدتىتحروثلا رخنم رادقم فقرخ

 000 ربذخا د# لب نيلجرلاو لجرلا ثيدح نم هفدصو اذغ قع
 ا

 كب



 تسل ا لا
 امل ىضمو و ءأعا تدلو اذاو لفمم ةاشلاو نوانمم موف نالف ولب لغمأ لاق لاثمالا ا

 ناعتنلا يف اهنبل ذخأي ني كلذو تابحالاو باحالا عيمْجاو ةبخل يأ ذ ررشأ ةميرأ ظ

 سرفلان هو بيضها هلك فاظاانهو نادرحلا ااا نمو مقل نيم 3 ..مريالاو '

 ةعيضلا لبالا نم وهو قادولا وهف رفاملا نم دارأ امو دسيبع وبأ متزو « اضملا قيت وِتعلا

 وبف زاملا نم ناك امو ير 5 ناح ةحمذ ىهو ودم تعا لاو ونملا نأضلا ع ظ

 وهو لاق دلو هنأ متزو فراص ءاش ملوأ مهضعل ركنأو يزح زثع لاقو ةمزملا

 ناك امو ج يهف تجحأ لف اهنطب ظع اذاو ةباك لاقي لامجالا عابسلا ن

 ةلفحج وبف رفاهلا نم ناك امو ةءىم وبف ملا نم ناك امو رفثه وبف فيلا ن 7

 تدلو فلظللو تم فخال تاف تزبم اذاف زاج تعضو لم تاذ لكل تاق اذا

 اذا هلك اذه نيب نم رفاحال لاقيو تمت رفاحال تاقو ىرجملا اذه ىرحي ةرآ 1

 قع عمجاو قوفع يمن تقعءأدن لبق رفاملا نطل ظع اذاو جوتندلو اهنطل يف نأ

 ف ةشاضلا ير ير ةرقبلاو ةحمن ةيشحولا ةرقال لاةيو قئاقع لوقب !

 اهدلو رثأ يف تب رطااذاف ءاغرلا وبف تجحض اذاف ماغإ هنوصف فاخا نم ناك امو 1 ١
 نود ليخلا نمو عابسلانم عاملالاو لاق ترحش ليف نينملا تدم اؤاف شح

 هن باكلاو سيتلل لاقيوابطمش اهطقدف ريطلل لاقيو !بعورض قرشت نأ وهو منا

 رفاخلاوةلكر فاحلا ىف كلذكو اموك اهموكي ابماك ليلا يف لاقبو ادافس فا ظ
 اومذق ىنعللا اذ اهنمو دبل الو دبس ىدنعهلام برعلا لوقتو اكن اهكيذب ابك ان هدو

 اولاقف نسحا وهام رك ذ ةريثك عضاوم يف يف اومدقفلئاق لاق ناف فوصلا ىلع ري

 ديعلاو جرزكلاو سوالاو صاعو مياسو رضمو ةعببر | وااقو لياق الو نيثك ىدنع

 ىعارلا لوف انلف م انلف ىذلا كلذ نا ىلع لدب ىذلاو ريف

 ةقع ابني لمر لاس 0 تمطشاوناطبنلا ظلال ا ٍ

 فبس هل ىغ ام دباوأالا سعأ 3 هلكأب ءاشم سليطأ قالا 18

 لاق مث ملادبم

 هوا اهبالصا ىف بيساعيلا لثم * اعرعاوج 9 ةيقولس رش
21 

 م



 جت دع دج بوم تمس رج جريس ةيتفح

 وى --خ ا 2(

 0 ل
 |0007 دكا رح نم صاد « ةبقو احوضو يرغ_ثلاك زرب و

 ذأ ذو اضاع برم ل يد ادا اب بل

 5 : دلبوخ نب ميتش لاق اذلو لاق نيببا قش نم مهءادعأ

 رزنال ثيح نم نيملا قشلاأرو « ةودغ قدا نعأ نم : مهانثخ

 ا لس جرلا لمت رثك أ ناكاذاو « مدع قشلا نعأ نم مات اباحأ اور امأو

 0 قمنوقتشيوقاملان رب ينك ناك اذا ,هدنع وهو رسعأ ناك

 "و يندلا كالذ ىلع مؤشأاو مؤشلاىف اهورجأ لامشلاب 000 را
 ١ / لوف لامثلا ىف اولاق امو دكنلاو رسعلا ين ىلع ىرسبلا ديلاو راسبلا دبل

 39 تلقتسا موب انني ىرج « يذلا كندح ءامسأ نم مرصلاابأ
 ا كابسب يومين كوم« ن ..ك/ ناف لامالا ريط اهل ترحز

 دليوخ نب ميتش لاقو
 00 أ 0 مل كنا # مياح أي انيس ىو

 | اقرف يتتواقبر ةىدامت <« 0 ءكنعا

 قولنا ىساوللا دح نت « لامشلا طبا بير تملأ
 8 رخالاقو

 اج شيلا ضفنب لاثلا بارغ ## مل نك أم ىتنا يدجو نوهو

 0 0 ةرامم نب رتشالا لاقو هقش لوح اولاق هقش لام اذاو

 قام قشلا لوحأ 00 رفعج لأب رسعم وعدي ةيشع
 1 0 7 دلو ىلعدلاو ترم قفشأ 3 هل تنكويل تاكخأ ىأ هنا لو

 0  ىدقعنمنامزادشو ىوطخ» نم ثداوملا براقاذا ىتح

 ١ ىديوىدعاسب ىريو ينيع » نم رظنب ناكو ينع لوح
 كرا مالو دمير يشأ ةعبس يلخت ناءاشلا ىلع لوا يف دجلا تنولا يمحصألا ل |
 ' فن 0 اع لعدم ةنيس لك يف دإنف ربشَأ ةسخ ابلج

7 
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 قدزرفلا لاق ىودملا ارنمو ا
 لاقثم عقنبه ل مي يودع * اوهكت اع مموسل روهمو 1

 الا ضوررلا ديرب بلك الو دسأ الو ريمب الو ةاش ضرالا ىف نبل باتع وبأ لاق ١

 تيبلا ىف ىتلا اياغصلا متدقفن ىتمو لاق هدبك ةيحان ىلع ءاقنا رسبالا هقش ىلع لام
 ذا ىنملا ابفك لدعتست باقعلاو لاق « كلذ ك اههومتدجو نالخلاو ءادجلاو جباعتلاو

 بائذلاو ءابظلاذوطب ىف اهلا تيرض اذاو ءاوهطلا يف بلاعثلاو بنارالاب تدعصأ
 ة«هدبك نم لك أ: ايش تداطصا اذا لازت الف كلذب تسحأو اهدسك تك ةئاوا
 هراسإ نع ذخأ الا رضملا لمعتساف اهريغ وأ برح نم براه ضرالا ىف سيلو
 َقشْنأو ةثعط م موسو همزع كرت اذا

 اهمارض وب سيل ران فوملا يفو * لهاذ وهو هيشحو نع سمات 3

 يثعألل ىم.صالا دشنأو
 مئرتملا ةلاح يف يوقلا نيمأ < هفوسي راذع اذ اعس سبلو

 ميعل مل هيشحو ىلع لاحو * هراذع تح مهسلا ءينلرش

 ىف سيل هنا كلذو رجح نبا سوأ لوب رخآ باب ىفو * نع عضو ىلع عضوو لأق
 لدع اذا روثااو هك.ن> يتش دحأ ىلا اهم لدعالا هتقشقش جرخأف جاه لج ضرالا

 فيلل نب ةدبع لاق هلامث قشنع هناس ءاب لدع

 لودعم قرشلا لاش نع هناسل # كرتبموهو وفم حبلا لبقتسم 1

 رجح نبس وأ لاق

 ابن ا ام لودعم شناةشلا ذا # مكطلاصأ نا ىداجج ىف مرس وأ 37

 يشعالا لاق ودعلا دنع هعينص فالخ عنصروتلا و ًأباكلا رك اذاو ل إ
 امع ثيح نم ءاشلا قالطنا ناحو زو ماقحيبصلا ءاضأ الف م

 ف رأ نبفوع يركبلايتفلا بالك #« ةيدس 2 قورشلا دنع هحبصف ٠ ١
67 

 * امرسَح لسعملا ياسا هاك *# هنعداف انيرلع وه قرطأف

 ايحسأ ةءاؤذلا عرف ف 0 0 اهدازف هيدي يوش : ىلع »0 1 ْ



 5مل راسو هيلع هللا ل هلا لوسر نأ ءاطع نغ ىمرضألا ورم نع ةحلط

 ةلظنحو ةمايقلا موب ىلا ليلا يصاون ىف دوةم٠ ريملاو اباهال لاج لبالاو ةعوضوم

 « هيلرق ناطيشلا علطا انهاه نم لوق اسوواط تمم لاق ىبملا نايفس ىلأ نإ
 ه اوربولا لهأ ىف دادفلاو لبالاو ليما لهأ ىف ربكلاو ءافجلاو سمشلا

 || .نع بهو نع هلا دبع نب يع نع شيج نب ركب انيدحو ؛ ملا لهأ ىف
 رخفلاو قرشملا لبق زفكلا أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربره ىلأ

 نابالاو | الغايإ ةيكملاو ريولا لهأ ىف دادفلاو ليلغاو لبالا لهأ ىف ءاليإلاو

 سو سو هيلع هللا يلص هللا لوسر نان ديلا نع ةليمج ىلأ نب فوءو « ةينام ةمكملاو نام

 ظ 7 | ا اكل لب الا لهأ يف ءافااو ليلا لها يف رخفلا لاق

 0 ىلكملا ين درلاوبأ اندشنأو مالكلاو توسلا
 0 #« ليدف الو مياس تءاح «

 7 ل لبالا مهنم دحأ عوبإلو و مثلا حير ديبالا طالبا نه ناكو

 | اص يم لاق ىسوم اي كنبو كن أمو لجو زع هللا لاق ىدومو دوادو بيعش

 10 :لا ناكو يرخأ بر ام اجف ىلو ىمنغ ىلع ا شدأو اهيلع
 دملا ىف ءاجو « شحولا عابط ىف سائلا نم دمبلا ملوزنب نوبزعلاو ةجيدخ تاهنغ
 ارامل ارو انلا ظاغلا نم دعبأو ابولق قرأ اهمابرأو منذ ماا ءاعرو افج ادب نم

 نر .دأ اذاو تابقأت تابقأ اذا منذلا ىف اولاقو عجحتنب الو ديبب الو بزي ال سانلا برق

 ءاشلا باتصألو ةئاسلاو ىماملا ميسفنأ ىلع نو“ رحم امم لبالا باحصالناكو تابقأ
 ظ اذكواذك ةيبجر اأو رئاتعلا نم بذي نأ رذن اذا مهدحأ ناك أضيأ ةرينلاو ةارصولا

 ز© يهو ءاش اضنأ ءابظلا لاق ءاشلا ىلع حشو هردن ىف ين. ناك ىذلا غابف ةأش
 7 2 ةزلح نب ثراحلا لاقو ءابظلا ديص نم هرئاتع لعجف ءاش تناكاذا

 ِ يم

 0 7 . ءابظلا ضم رلأ ةرجح نع 9١ د هل ١ أ الظو الطاب ١ امنع

 0 لاقو
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 عدد وأ ادوتع لكأت عجم ناف ه خذبلا نم انيراج تكله دق دق ]

 لاق ةجراخ ىبأ ةئيم امو اولق ةجراخ يبأ ةتيك ةتيم م مالا ىلا معا لاقو ناخد . عحلاو

 لثملا ىفو ناير ناعبش ةينملا همنأف سمشلا يف ب السع برشو ادن لكل
 اذبف هحادوأ ترف دقو ازاع يمس اطعفن هنأ معز . ناو ناجح ى ضل نم لخأا

 ارونرصن ادقهنأ قطنملا بحاص رك : رار باب ىف لخد» ىذلا بذكلا نم

 قيضن رو همملاو ةئباعم نم اذه دحت مو ابابحأف ةرق ىلع اف ىعخ نا دعب بو
 " فيرط نب د.عس ىندحو لاق“ لك. ثلا اذه قيدصت قيضنو رظالا بادككأ ىلع د 7

 لك نوسد الا ةأش ممل تب لهأ ن ءام لوقت ايا تحمس لاق ةنابث نب غبصالا نع

 راصنالا نملجر نع ترفل لعأل دبع نب هللا د دبع ىن'د>لاقناطقلا ةسبنءو و ةليل !ٍ

 ةراحألا نم ابضنارص اوقنف 1 ءاشلاب مكيصوأ لاق سو هيلع للا لصدللا لوسر نأ

 ءاطعنب 3 ”نعزاسلا نإ بهو نع نالت نب دمى دح ,ةنألا يف ام ١ أ

 قيقملاب وهو هنع ىلاعت هلل ىضر ةريره ىبأ لع يم الجو نا ىؤل نسال

 نم لح رنع ءطساص نب ةبوأعم نع اضف نب حرتو نيل ناو .ابنغارحارص

 هلل دجحلا لاق لك أ الف لك أف هاعد مث هيف ديتجا اماعط لعج هنأ ءادردلا ىبأ ب /

 4 لق ل نا ةزيعو رملاو ءاملا ندوسالا لعل ربما انسسبلاو زيللا انممطأ يذلا :

 ا ىهو هللا باود نم انوار لانا محارم بيطأ معن لاق كل

 نموت نمو ب ا تا ء لحجر نع يع نبيها منال

 نم نايعرلا ىلا ثعنو لاق ضي ةنلا قل لجو زعل نا لقهلمسو طل

 ونأ انثدحو ؛ نواس مه نم ىجرأ رصد نافرثم | فول

 لصون 000 نا نع ءاطع ن نع بيبح نب نررلا دبع انثدح لاق مادقلا

 اهف طلخيلف ادوس امع ىمرب مكن 0 5

 اباستو ابلسر توجر ةزئع تذلا ىنا هللا لوسراي تلاقف ةأرسما تءاجو لاق امض
 انثدحو لاق“أهيف يلعاخا ىأ ىرفع لق دوس تلاق امنا ولأ اف لاق ءاوسا اما الها

 : فاج يف ىلصاو أبا بيطاو اهءاعر حسمأ لاق ة همينغ ديرأ لاق دير " نبأ لا



00 0) 2 .0 2 0 

 5 ضرعوبف لوح هيلع أو يىونو ىراذاف رفجي مرحا اهبيصي بنرالا يف يفق نيح

 1 دعو دنعا هنج سنوب لاقو نادتعو دتءا هعجو هنم و< دوتملاو ناضرع ابعجو

 ش لطخالالاقو قانءيتالاو يدح كلذ ىف وهو

 : . ربصلا اطوحءاس قانملا نم * ةعر ًاداتع هداتع رك ذاو

 همأ ولتب هبال ةولت ىالاو وان طفو همأ عب , اذا لاو
 ْ 1 اورمأ يدل لاقو

 ىلا هيلع ىنأ اذاف يدالا .طمطملاو اضيأ قانملا ةرددلاو ةماهو مله | ولاقو فا

 00 ىعالاو ةياثلا ةنسلا يف اعذج نوكي م ةزاعيحالاو سين د رك ذلاف

 اانبدس نواب م ةيعابر ىنالاو ةعئارلا ىف ايعابر نوكي مل ةيذن ٠ ىحالاو ةثلاثلا

 فك دنع كلذك ىثالاو اعلا مث ءاه ريغل رك ذلا لثم اضنأ !.سردس

 سياو علضلا عمْجاو اعولض ملي عا اض دقلاقو ليلا نم حراقلاو لبالا

 ْ رالا ا ةصاخ زمملا دالوأ نم قال او مالا ىممصالالاقو * 'ىث

 5 ظ رمحأ نبا لاق مالج مرحلا اميصي

 | ناله 6 اماو ايك ذ اما * ةمركت يدفن عار هلأ ىدبم

 1 ,لملبم لاقو هب ىحضي نأ كردأ يذلا وه حيبذلاو انغذ ىورو

 7 ماه لآ لتقلا لاني يتح ه مالج بيلك يف لبتق لك
 الا فورخ وه ىناسكلا لاق“ مضاوم ىف الا يزل يف اول !اق 6 نأضااىف اولاقو

 ا لخر نالملا نم ىثنالاو لمح هل لاو ةفورخ ىث'الاو

 انسب يتح كلذك لازب الف اميج زمملاونأضلاةمربلاو ماؤتو مؤنو راؤظو

 ابجلاو رت#و نمسل نيح هلك اذهو سرا_و روفرفو راقرقو رفرف وهف رتجاو
 . ىثعالا لا ميجا تحن نم ةطقن ميجعلو ميلا رسك

 ”افوبلا داتعلا اهنم عزقأ 3 دا كابن مهاوس

 ىلا ملا قيربلا لاقو نيءلا ناكساب يدجلا رعيلاو

 ش 8 رعيلا طبر 5 حالسمأب اهقم * ِ 1
 ١ 27 1 8 ؤحارلا لاقو ةضاخ ناضلا دالوا نم خدبلا 1

 ب

7 

6 

 ا
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 ام ردشو ضرالا ةرك لظ هنالادج دتشاامتاو:ضرالا لظ ليللا نا نودجنلا زو

 روت نب ديم لاقوأ,لظداوس دادزا م ظملا لا داز ٠

 بورغ بار | نيرجأ بهاور * اهمماك لالظلا ىلا رخش ىلا !

 لاقو يملا ةفلتملا راجشالا لظ لوف ةثالا كلذب نوفصي ءايم امل لو وشن ءانسملا ةفشلاو |

 رجح نب سيفلا وصأ
 ىصملا اهلج تنورف ناك * ارازغ ابقوست مغانل #

 لاقف ةزع ام تناك املا نورقلا فصن هون

 يرو عبش ىنغنمكبسحو « انممو اطقأ ندب لمت

 ةرقبلاو ةليسلا تدلو دف فالظالا تاوذل لاقبو لاق نوكي اهنم طنالا نا لدف

 باو.ملاو احب الر ازيفق ام ةاش * هذه لا ةدودشم مالو واولاة ةءوضا

 نيسح نم ىلر ةأاش يهو تداو عصوم ىف تعضو اضيأ لاقو ماللا حافو ءاتلا من تأ

 ىلعءارلا ةمومضم بابر منغ نم نيربش ىلا دز ونأ لاقو امون رشع ةس ىلل

 يه لاو ءارلارسكب ةيرلاو بابرلا ةنيب يبر هو راؤظو رثظو لاخرو لخر اولاق ملاعق

 .دشنأو ف ٍْ
 « البر يف قربلا مأ نيح * 5 ٠

 لثموديز وأ لاقو ةلوك الاو ضحالاو ىبرلاعد رمش دح ىبرأأ ىفو اص /

 ةفرط لاق ثوغر ا'نأضلا ع نم ينزل

 رو انتبق لوح ائوغر * ورمع كلملا ناكم انل تيلف [١
 نم هعضنام ىه ددز وأ لاقو طيلمو لِولَس ليف ابنطي يفام زيعلا تعضو اذا !ا

 همسا كلذ ك لازب الف لاخسو لخس ابعجو ةلخ ةلكسوأ ناك ار ذا زملاو نأ

 رعاشلا لاقو مهيارعججو ينالاو رك ال ةدببلا ف منيا عض
 رحزتتف يعارلا اهرجزب مهبأأو # هي نوطعو امد سيلو ل 7

 بم ناك اف تزتجاو لقبلا نم تلك وانام نط تابوقو 1 9 ظ
 هنع هلل يىذر رمع ثيدخ هنمو رأ_ةج عمجاو ة ةرفج ىنالاو رفج قرف ا دال ٍ

 (- ينم .ناوبح 19) 1
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 00 ع ب ديم هدم تما انش كن

 0 ول تر 4 لج ناونا لعاذنم سيق نبا دفوذ لاق

 زجارلا لاقو ه- نب اوح,مو هسفن حدي
0 0 

 5 ا و“ اح
 : 1 17 ا 4 0

2 3 

 1 0-5 < انايع يرغ أ اناَص كن

 3 ء نب نب نايل- ال كا عر لاقو « اهبااثهنمكلذو ىورت الف برشت نار او

 0 ىبارعا لاقو امثن كونأو ار كمأ تنام

 ” خد يدؤت امك انتحينم * انوؤم تسلأ مب ى دا

 ار حبرلا يمن تام يدنع ءايلعل * لز م ةدعص تردأ ول كناف

 : ا عرضو يواخر ق-ا>و * صلقم ديو جاد رعش اهل

 : 0 الل * ةيبحر ةليل يف ت َتبلْشَأ ولو

 حراطم ديجو ابيتاقص ماما « ابعرضو نيبلاخطلا ماما تءاذل

 0 وتاكل كيا يأرت ه دحاو ةحيتم تناك ابمأ امو

 مع لمتشا فلخاو' رفاحلا فانص أل يبس هءاشتاا يف فلظلا فانصأ ليبس سيل

 ظ 3 هذه نيب سيلو ش-ولا رقو ريزانلاو ءابظلاو سيءاوجلاو رتبلاو
 :الو | طق واس ىف منلالو زعاملاو ناضلا نم مهلا الو حنالت الو د-ةاسن

 1 , فوصلا ىف فات ىمذ أمحنالتو اه ريغ د كالت رئاس

 ]نو فلا رذاملا كلذك سيلو دفاسنلاو حئالنلامدع ىفو ةشحولاو سنالا
 8 فارم رغص رحح لظ ناك + (هاسن اال: ى زيع ىلع ىنذ

 © |يهاربك ةرطعم علاضو ©

 نأ اكو ةرملا م ةوخأ ءارجلاةرطمملاو نسلأ ةاهثنا ديرب علاش هلوف

 كام لكو هاما قوكر خطا لظ نال ءادوس تناك اهنا ديرب أها رغض

 : اا نمل ىف ؛ سبيل برعلا لوقو اداوس دشأ ل ظلا ناك ازانتك |

 1 لج ًاداوس دشأ الو درب أل ظ نوكي سبلو رجش
 3 |. رانك أر انرم دكأ ناودمأ يشل طقسم ناكو

 2 ا 2
 . ل



 18 ظ
 ةيكشو بطوو رغ”و جرخ لكو لك انملاو قاقزلاو برقلا ن ذوكن اقدر نا ْ
 فاسلا كلو ناوملا نوكيام اهنمو ةئولثم وأ تناك ةحوطسم ةدازمو ءاقتسو
 رافسالا ىف لاقثالا لالجو طسبلا عاطنا نوكي ةزعاملا نمو برجلاو ناطبلاو

 ءارجلا رضم ليق رجلا بابقللو برعلا رخافتي مدالا تابقيو كوللا بابق لالججو
 صربالا نب ديبع لاقو

 يئداثلاو دولا لهو بابقلال هأ + دسأ ىتب نم ينافكليلا بنا
 كلام نيزءام انمو لئاو زيعو ةماعلا زيع انف ةشنك ينأو ةشيبكو ةشكب مترخفو لاق ظ

 ىف نوكت نأ الا نارسخ اهدااو بز ةحنلاو اولاقو حوصنلا ةبوتلا بحاص

 ند ملكا رححلاو شيكلان م لك | ةجيعنلاو لك الا نءا سأر عفرمال امنال ةئاس جامل ظ

 اللا يملا عنمت زثملاو اهتنؤع اوعف : موشال ةجمنلاو نوذربلا نما 'لك 1 ةكمرلاو لحفلا

 ؛ ةدح نم رزغأ بارعلا نم ةيفصلاو ال_1خا ىلا | عنمت مولع ن لوقت برملا ن 8

 هيشأ زعملاب ابماركو فالظالا ا نأذم ىعار نمقجأ لاقي وأ

 فوصلاو رابوالا تاوذ نم تسيلو رعشلاو رابوالا تاوذ نم رقبلاو انتل

 هعو رض ىلع فاخن الو جاعنلل لول : الو اياغصال فدع امنا د القلاو ديواعتلاو لمشل

 قزملا ىفاهرثك !تدحو اهتامأتاذا ءاسشلا ىف تايق يتلا راعشالاو سفنلاو

 ىنزاملا بابش نب قرا لاقوامادج يفو |بقونع لا قو اهروح يفد أماياف

 همنغ سين فضن لاقق ارعاش نانو امرك اديس . ظ
 بابل نرقلا دناو ابيفو ءالد « ابعورض ني [نالءصأ تحارو ٠

 بهذم ةليدولاك نولو خيدش * ةرغو فونشلاك تانعر 4

 بدهأ فلظلا ن ٠م ناد ابلصاو #* ةمصعو نيلقلا محأ انف

 بهرتلاضلاىرذوطمي ام اهاضع *: تلج رالاضلا ف ذُع 8 ود اذا 1
 بتسأو هنه رجتلا ىتشإ نادرصف © هرج د ءنادألا قيثردالا ٠

 بقثم ع زج قانعالاف نسل نم + اءنأك قولا وللا زوال 00 1

 باح انف قانعالا ىف لئاقع * تفذاش تابلاحلا ابيف فاننا“ 0



 "يح
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 هش ظنذش
 21 ىىلا دل ند نعزتف د امم موعلا تفذاش 7

 0 ١" دغو دغ نم عماطلا بس ه هتعانف تندح نم حورا
 : دخأ ىلا اماتع سمي مل « امهم هلل نكي ل نم 2#«

 ' دب ناك امو هل هل ول متزو سهذلا هجو ىلع هتبؤر رعشلا اذهو

 0 لي ناك لإ داب ل 1١ نم نس وكيال فونكلل نات ل لقو 4 نيا
 ةوم عقبو سامرلا ىف ان « ياا امالا نيتصدمت دق ةزءاملاولاقو“نعزانف لوس نا

 لاو !اوهو زمملل طقالاو لاق «ناضلا نم ةأش ني زعاملا نطن اندنع اوعاب امبرو ريبكأ
 1 الا عوطقم لجل ةدئأملا ىلع اومدق اعرو مرك أو للا نم ببطأ ىدجلاو لاق ا
 اللا لوقعو هنع هللا ىذر باطما نب رمح لاقو ىدج هنا اومثويل ىنذلا لصأ نم
 9 ءعأال ىلا نورنأ هوكرت وأ كلذ اولمعتسا شعلاب رصنأ ,هو ةيعرلا لوقع قر

 ملا ةديعبلا هرافسأ يف مرع» لمحت ان :كوامو ىزلا راغصو ربلا بابل تايبطلا

 و ةدعم ءادج لزنم لك يف اهل نوكيل عضولاو للا نامزا تافورعملا لماوملا

 ولو وو بيلا زا ف لثاا ىه ءادحلاو قا :ءلاو «ةنؤم الب نامسلا نالجلا ىلع نرد

 ىف دك رب راجالاو نوهأ باصقاا ىلعز عاملا خاسو ركسك ءادجو ةرصبلاءادج

 5 فرعا ؟ يي : ىأب ىلا سعال ليف و راشنلاو بقثلاوم ودلال جاسلا

 ون رثو كلذ ناكدت لاق ىجادلاو , (مرصاخ تضافتساو تجرخو اهأيح مروت اذا لاق

 ملا سيلو زعرملا زءاللو لاقجاد مالسالا ب ونو كلذ ناكو اجد دف مالسالا

 وذو ناشلل الا فوملا سلو رعشو شادو ربوو فود ابلكهسكلاو جامنلل

 اجنسل اومايغلاو كنفلاورو .سلاو ءاملابالكو تاارالاو ززكناو لاعثلاو لب الاك ربولا
 لاو باثذلاو روفلاو دسالاو ءابظلاو زعاماو سيماوجلاو رقبلاك رعش اباك ىذلاو
 امنالا !وكلذ هبشأ امو ريماو لاغبلاو نءذاربلاو قاتعلاو عابتضلاو د وهنا وبالكلاو

 شو م ركلاو لقعلاو لادتعالاو لامجاىفناو.ملا عيجج قوف ىلامأ هللا هلعج يذلا

 يذم ىلا نأ يمصال مذو , مرك ًاورذنأ يب :ىلا اذه سانلا ن ةاعارت ةزعاملاو

 بأن اذه سبلأ هنطراوداو ءدشأ مينو بسال درب الز عام

 كا
 قايل

5 . 
 1 ٠٠١ قمح ]



 م زعأملا يف بأي 11-0

 كلذ نف ابلضف ىلع ليلد املامتأو ارمفانمو !همافصو نعاملا ءامسأ ىف زءاملا بحاص لَ
 اهديزو افاعضأ رثك أ اهنبلف ابلضف ىلع ليلد !ممئامسأ ىفو ةجمنلا نم لضفأ ةيغصلا نأ

 افي دحاو موب ىف عرق ىل امارتلا سننلا نأ ينل دج مزور 0

 نين امث ىدملا هريغو ىطارسلا لن نم عابب دقو ةداهشلا عل طاق ناكو ةعرف ناك

 نيناع زعاملا دلج عب أس ءرو رثك 15 © مم ةسخ باحو 9 نم و2 ةأشلاو اي :

 ةيرقبلا لاعنلاو تيبلا ل هأب موق ؛ ةعئان هلع أباف نادك تل :اك اذا ةاّشلاو رثكأو ار

 ايما نم طرشال نال رقبلاو زءاملا نيب اهعش موسقم تبسلا ريغو تيل

 لاقت اهدولج نم انآ درو نب دي فصوو عسشلاو لابقلا كلذ و ١ أ

 دحاو سانلا حاصأ م اع لبثاو « اينيطل انيلع ماوعأ مي 1

 دلاخ تام دق ليق ىت> رمت «:هناش لاز ام نينول ىذب تءاجو 1

 بابش نا دشنأو لا

 باارزلا امتزوعأراجفلا ىزمك * امو لوح ليأاتارئاز ىرن ٠ ع

 متنا اوحذم اذاو ةيلالا حش قوف اهو ةيلكلاو برثلا حشب عافتنالا 3
 سعاششلا لاقو ينثلا ىصخلا رمال | ىلا

 مهالط تلام دق نود مف 5 0 ملل وع موقلا نا

2 

 ىف كلذ مبع رمل ىّتَ> م. ام دتشا أسلم اك أ ذا نوم رميا ود

 رحبلا دم تقو ناتؤولا ناذهو رورشلاف ابعت او ةلهالا عرمصلا ناوأو عرصلا

 عيمجو ةغمدالاو ءامدلا ةدانز ىف نيب 5 ارد ريل يت ٍج> رمفلا ةدابزو ءالا ة د

 ليلتا زمم قاتملاو نالف نم وعم نالفؤ لاحرا نم نعام هاو وه لاقبو تابول

 ججاعنلا نم ةجمن الا وه ام اوناق قوملاو فعضلاب لجرلا اوفصو اذاو اهمأض نبذ 0
 مسالا اا ولو '

 داب ين نمو دبس نم تبو>حو * دفص نم تعج امو يبدل“ 5



 08 (2خ0 01

 الولو زا ظ لورا للف نم لب كلل منمأ شابكلا فاوصأو كانه شيمأ ال زملو
 5 2 6 . ىثتحم 6 محشلا ن ٠م ثشتحا امل اهالك كلذكو دربأ زعاملا فقاوحأ

 ةروك ذلا نوكدو نسما نه 'يش ثانالل نكي ملامرو اهئانا نم ًاتسح منأ سنج
 ان م نمو ةروكذلا نود نك ارو اماناو جيرادتلاو ساواوطلاك نسسحلا ةباغ

 4 رويتلاو كلذ هابشأو نيشارولا اوماخلا وجاجدلاو جبقلاو جيراردلا ثاناك رادقم

 ايك اهم ماك اولا ماظلا لخنلا قانعأ اوفصو اذاو انادصلا ننجح ابعتف دازو ادع

 5 00 سعاشلا لاقو

 30 ” رئادغوأ 2 نود * ثقلع ةيسحاسلا شايكلا ناك

 4 1 00001١ لولا دوسألا ىلأ "لوف ةعمنلا نود زدملا هيفاؤمذ امو
 53 لو نوح نايضفلاك سدعل * هتيفلام اذا ضار هع تدسأو

 0 طن مث نامو امامرو « اطر طارسلا ضال
 0 اًضنأ دوسالاو أ لاقو

 00 1 |!ىذ ةحيصن *« لاجرلا اعتب ام ريخ نمو

 3 18 وأ ةيدم ابفالظأب 3 كيرا ىلا مكلرالف

 ' ايعاوبشانو عطب نمو * حباذ مابيلا م أقف 0

 8 0 نا ةديلولا 6 *« اهرذت 1 تاظف

 ع 00 17 ىمرادلا نيكسم لاقو

 كر ةرققح مهنم و اولاقام عفديل نلامث سانا نم ينتحبص اذا

 ارفع ابق | ناخب ضو « ابني ىجيت ءوسلا زنمك اوناكف

 53 0 ئث ىأ رضاح ليذملا وأو لالفلا يعش ىبال ناضمر لاقو

 ١ 0 الا ىجأ نأ يمتشأ بيعش وبأ لاق ةرصبلاب فيصلا نم
 رطقي اركدوو ترفصا دقو ةحرشملا ةرزبملا كل نم ةقلعم ةيلأ هتوناح باب
 قدش لعلي ب ابكدوو ق2 مدلك لازأ الذ ىف حنفا أ ماس ذ د .افنمسلا

 6 2 1 ا نم ين يتق يتتف كلو لبذل بأ لاق ينذلا ب عع غابأ
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 نسابركلا خير ىهتش لسحر ايدنع ناك لاق ويلات رضلام هدنع يوتسي ناك ىتح .

 ينأيف فربما ةروص يف ديد -> نم و ذبول “ ادن ناكو َئىث * هلود هيفشبال ْ

 3و أ كف نخ نم ناك سايركلا قرخيف ةراملا ةلياقلا ةئزالا ىف نوكن ىلا ساركلا ١

 معارا ناليس نم سانلا قاف لاق هرطو يغش ىت> هيلع هبرخنم غضل مث بشخ
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 قماوأر ىذأا عم ةيلبلا كلت نم ةمحرلا الا هسيح نم موعنم | ةيلعااورثغ ف ارشأ

 كلذل ديالو ةحالا ةيحلا لإ: لهو زيملا وأ وهو سينا نأش ادهواولاف ( هنيه قسح

 رأ نبال دشنأو نطاب وأ ثاريم نع نال

 عضل رثف أمقور فططمت زيعلاك # مل“ هاح نا.ها ى تددحو يبا 1
 قات يح ةفلخ ىهو ابنلخ قم « عضرت يتلا ىه زثمااو جاعنلا ىف نو 0
 ةدءامل و ةناضلا تقئرا اذاو هنفام ريتتو فلعملا تاو ذيولا عزت يتلا يهو ابل ي 0!

 ةناضلا نال ةزعاملا هاك انام 20 نا ةابضلا هلك انام تنن لضف: ف 00

 قدزرفلالاقو هلك أن كلذ ىقىهوه.ذ#و ةريثةهيلع ضبش ةزعاملاو عطقتو اهنانسأب

 اهربثت بارتلا تخ ةيدم ىلا * ابفلظل تماق ءوسلا زنمك تناكو 1

 ١) رعاشلا لاقو <
 ماكشلا يف هلل سا سأرلايفمأ اعتب الا ىلإ + ارقنم سيارت ىردتاب كرس

 ماك أهلا هتز رحأ يف دح دسحلا نع #

 ضرقت

 مهدوتع بسع نامح ىن ىى 4

 ةءوعانأضلا ىناولاقو“ احفلا ا دعل ةأش عرف موسي "نأ معز د

 دنمف يذملا كلذ اهعنعو ضر د ىلع طقسا يت> ابتيلأ تمظع اعر ةجعنلا نأ كلذ

 اقوم فقيو اهنم وندي هنأكلذوهنم بحتأب ممسي مل قذحو دافسلا ىف قفر شيك ِ
 رادقملا ابءاح ن 0 هفرعل دصلا نم رادقع هردصل ةيالا تيحات ىدلعأ ظ ه! ظ

 حيرلاو دربلل لمحأ نآضلاو اولاق“ حمألا نم عرسأ ىف اهدفسي من هريغ هارت .ال ىذ ظ

 ع امنا ريبختلاو 8 7 ناك ىذلا لبثتا نأ نازل 0 نال رخاأفم 38 7 ورالا ُ
 سا <
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 «رخا لو »
 © لوب هقرافم ىف دوتع « مدأ نإ نامح نب نامعأ

 يع ام ملعيو هتماعن « تلاشل هبفاشأ ىنأ ولو

 0 «رعاشلا لاقو )ل
 1 . رجفلاب كامسفىمسلا كلأفف « دزب لف ديزي يكدبزي يمست
 5 5 رح فو نابليف يذموهيلع هلو ربعي سببتلا الا ىلا امو

 «ةنأو لوبا رثخأ سيتلا لوو هموثيخ قاح هريف هلو حرف باكلاك سيتلاف

 ! اوموج نال هل رذعأ ناك شبكلا ىفاذه ناكولو لثملا ىهتذب !ريلا سوينلا نادمأ

 قثكتسلا فتللاو قيقدلا قيفصل مك ارتللا فوصلا ىذ دل ضرعول ناو
 : رس نأ نال ان قف هيشأ كلذ ناكل هن رذال ميسنلاو هلال حب را

 3 لماو نتثلا فالضف هند راذ ميمو هقرع فوغجو هداج قوربو ةرعش

 الذ رئاسو قرملا ةننثم جئزلا طاب ١ دوا>و“ اهدولج ىلع هفنأ مضو نم هدحي

 ظ أ يفو ةكسلا لخدنل أنإو فيصلا ىف هنتنك ءاتشلا ىف هّسنو هلك طنإ سدتتلاو

 ل 0 ةن انهدحأ داكبال ىح اهاندأ نم ابنت دحتف سوم

 0 ىراوسالا ايلعو يولبلا هيلع ا هلا بط م ناكامالا

 دبل سايتلا باب ىلع اسلج امر ناكو سوبتلا حير ةناطتسا ىلع انعم
 ضع نارظتنم امها اوعذا 1 ركلماو اهركش ن هامه ص اذاو

 .س اهل لاقت ةيراج قشعت هناف كملا امأف رودلا كال ضعل نم امبيلا

 0 ريغ اهل زم ىلا يناعد دقو ةءرابم

 « بطغ ىتحارا م اهات هناو كتر اب هحلاعت تناك اهناو اهنم كلد»

 ظ م نكت رخال هللاو ت تلاق ارضفأ لو ةن ةحاح ىتلأس اذا تناك يورش تفرع ايف

 اديك و”دحو ؛|بةجاح ءاضق نم دب دج الف نكسر مال هللاو مث نكن رمال
 13 دضلا ىف هيلع نكيلو قررطف نادم ول ناكل وه ناك

 دوف 3
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 زيعلا نال ىد الو مده زيعلابرملا لوقو ءايرح نيع نم درصأ وه برملا لوقو : ٠

 تويبو اذه « كلذ لمغت ال ةجعنلاو ابفالظأب اهعطقتف ةيبخالا رورظ ىلع دعصت ٠

 لوالا لاقو اهفرخ ىهوةنوغم اهيف زءالل سيلف ربولاو فوصلان م لمعتاما بارعالا ٠
 داحم قحس ةبق هل تناك « ًارما ىنأال ثينلا لزن ول 1

 هنأ صا ىلع نالف ينب نولوق كلذلو مهمايخ بردلا ةيذبأو ءانن هل لل دارأ امنا

 : كرحبو محلا ك ثروب هناف زعاملا مو كايا نامنع ابأ اي بيبطلا نوءشج لاقو « ةحرابلا .

 قودعلا ىنالكلا لاقو « دالوالا لبخيهللاو وهو مدلا دسشو نا.سنلا ثرو»و ءادوسلا ٠

 هيلع ضرتعملا ينرجلا خيشال يصاعلا نب ورمع لاقو لا دعب للا لبو قونلا دعن ١
 مذ سيتلاو حدم شبكلا نال ةنيبجت سين اي نيمكسلاو تنأ امونيمكملا نأش ىف
 كلذ يف زملاو نأضلاو سيماوملاو رقبلاف فلا مم ىرب ال فاظلا نا هلوف امأو
 مثثأ نبأ لاقف ءادجلاب دئئاوم ىلعةفوكلا هلوخد ىف ناورص نب كلما دبع ينأو « ءاوس

 ىه دقتلاو دقنلا نم لذأ ول لثملا فو بيطأ مامشلا سيراممت هل ليقف سيرابعلا ن 1

 ىزامرألا باذكلا لاقو ردا

 ادبز منكل هم 37 3

 ادق مثكل اش م 1 ا

 ةدود رث وأ لاقو ةدبك أ يك 0 9 شد .ىعسل ' ةأرلاو لاق

 اقابتسا ىنم عمدا قيمت نع 8 كيرف تاواسإ ول ةميك

 اناسو اذفنو اغيطل احشدك * قارفلا ةادغ كبرت تماقو

 مالح وأ اتبز هفشرت لا.« بلا “قانك الدستمب) 3

 لباسا رملاو هرم 0 لجو 0 7 0 _ ظ

 دئاعألا هو>و تغلط دئاعونب #3 افرارشف أباك 0 تلأس 5 ٠

 ةفاوسلا عيبرلا نادتع 0 # او وا يدنلا طسواو مل 3

 ( نيم نا وبح تاكل . 0 ٠



 اعجب بللألممبببجفبراا7بب ي>>حي+

 0 قلك عر ةادآو يعارلا لمحت زازكلا شبكلاو ليلا
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 انلا عضق اق نيت دلت ةزعاملاو مت ” الودرفشنو ةنسلا ىف نأكل دلت ةنسلاو

 نا لاقي صيرانحلا ةريكك ةريزملاو ؛(نآضلا ىف ددملاو ءاّيلاو ةكربلاو لقأو 1

 3 , يلغأ فوصلا نازءملا ىلع نآضلا لضفو لاق ءاحل ءامنالو اصونخ نبرشع دلت

 اولا هوحه اذاو شابكلانم شبك نالف اما رئاسلا لثملاو رهشلا نم اردق رثك أو

 ءأم اولاق ةوابغلا ىف ةباغلا اودارأ اذاف نآثلا اودارأ اذاو ةوابغلا اودارأ اذا سيب وه

 0 .أنأضلا نبلو مب بملب ال ءادجلاو نايبصلا اهم سما, نالجلاو ' ةنيفس يف سينالا

 : يلزملا سؤرو ةلضفلاةبيطلا يه ةيوشأا نآضلا سؤرو رثك أ هديزو مسد د اورثخأو

 برااب سءايىذلا زال لانو ناضرعلا سؤر لاق الو نالما سؤر لاقو لئاطاه دنع

 بامرأو لزجأ هنأألو لجلا ةيلأ ناكمل نالجلا سؤر لك أي وه سانلا دالوأ نم
 اضلا ءا ١ وعلا ءاوشلاو ناضرعلا مول لك أي وه ضيرعتلاو ةبانكلا ىف اولوم
 كلذ اذكو هلاح ىلع همحش قس ربلاَو هرحلاَو هلوأ ةدحاو ةلاها هلكر يصن همحشو

 5 هلو همحش قب زعلا نال نأضلا اوك دق قاذملا نوزامخلا راص كِلذلَو

 مذ كتف حاكنلاو ايادبلل شابكلاو سرعلا باحصال را أ نوكيف تارم نمسب

 57 اماهلع قبسلا عضيو اهءاع نهارب نم كولا نمو « ةفاقثلاو ةدجنلا

 ال 2 |وتعن اذاوزابلا لم ةدعنلا راتخا متغاو ىعارلا قبش * اذاف ةن-س نبرشع

 وأ أ نمو لسجو ز ل قو جل ينمي وه اق نزال هم لاكشأ
 سيما وطعاو تازامجا اهنم لبالا نا يه تخبلاو « فوصلا مدةف اهرطوأو

 ل يشرع كذا الو شامواك ةيسرافلاب سوماحلل لاق  رقبلا نأض

 هلاو جاعنلا دواجو جامنلا ةرثك ددع يلا ترص اذاف هنبل ةرازغو هدلج نع

 2 , * نيللى رزنلاو دل-+لا نمث يف نأضلا زعاملا هب لضش ام ىلع كلذ ىنرأ ابلك
 تلاق ىلبالا نم ةلاف ليف انف تلاق زعملا نم ةنام ىف نيلوقت ام سما ةنال

 1 : ' ةف موزع نع ةلظنح نب ليع لسو ىنم تلاق نأضلا نم ةناف لبق
 3 زها صمو مالكلا قداشت مم ناف ةريغلا ين :, الأ ة هر ' ره أ_ملع ةريطم

0 

0# 
 0 ب 6
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 شحفلاو ولغلاو طارفالا نم ةيلاغلا نم عمسإ ناك ىذلل هناف اقداص ناك نا اونا

 نيب لجو زع هللا نيد ناف دصقلا ىلا ولعلا نع مرطحم ناو مرسك دارأ اما هناكف

 ام هيلع ىنخي نأ. نم ةمامالا عضاورلعأو نيدلا يف هقفا نيسملا نب ىلعفالاو دصقلا

 تيمكلا لاقو ريبزلاو ةحلطو ىلع نيب
 بضألاب ريفاظالا لولعم قرزال * تسفنت ديغل نم يرابخلا ديعو

 نوبيطتسل شيرقو برعلا نم ريثك سانو رودلا ىف ذَت دفو نسح رئاط ىزابحلاو

 ًاموش املوطأو اطقس اهدمبأو اناريط ريظلا دشأ ىرابماو لاق ادج ىرابحلا وش
 ابيف دجويف ابلصاوح نع قشيف ائدنع ةرصبلا ربظن داصت اهنا كلذو ةحرع اللا

 تانملا ةديعب ءارضحلا ةبح يهو لعبلا راجشأو دسفت مو ريغتت مل ةضغ ءارضملا ةبطأ

 رماشلا لاق ةيلبج وأ ةيدوصوأ يولع يل
 3 منقلا ن نم اعنا وأ ن « اليهوأ شئادب نم يرش لل ١ ظ

 مطبلا ىلحعلا نذ ذوكلالاقو (م'رحش لابجلاب ءارضخلا ةبح يهو معبلا ة ةرجش ىرش

 شفاربو ضف ام وه روثلاو عشراام وه ساجلاو د دال سسملا لمقر 8 ظ

 ضيب نب ةدمح لاقو برعلا اهب مد ءامشتن تناك ةءلك شناربو داع موفل ناك نيلابد

 .ىجب شارب اباهأ ىلعو * ميرك ىلع خأ اهانج له 7

 مد زملاو نأضلا ىف لوقلا عم :

 زمملا نمو نينا نأضلا نم جاوزأ ةينام ىلاعثو كراس هللا لاق نأضلا يح

 شلك هنأ ىلع اومججأ دقو ميظع 4 هانبدفو لجو زع لاقو نأضلا رك ذ مدقق نإ نب

 ىلو ةجمن نوعسآو عسن هل ىخأ نا ىلاعآ ل ظعأ 'ىث
 نولوق.سانلان ال دحاو زيع ىلو 17 نوعسأو عسن هل يخأ نا لق لو ةدحاو ة

 زونعل مسلمو 1و اجاعتو ةحعذ شدحولا رش نم |بملا ىعستو ةجوزلا نودب رينا

 عذ+لا لعجو سرعلاةبدهو ةقيفمالو ادخل يحاضضالا ىف ةنسلا لجو ع ء هللا لم
 باتكلاىف ن ًايضلا هب ' لجو زع هللا لضفام اذدبفةيحضالا يف زعملا نم تاك نأشل هلا ن

50 7 



 2 ١ هاما نستلاتسلا-5
 7 ١ رندا لايعتساكو امد رصفل ءادم_.ىملا اهراثنا يف 71

 2 0 رعاشلا لاقو ءامادلاو ءاطهارلاو ءاقفانلاو ءاعصاقلا عع اريلا داختاو تاعمزلا

 7 0 رشأ 0 مهو * ىرابح نم حلسأ كوكرت مهو
 ريهز نب سيف لاقو ةماعن ديرب

 ٠ مو ديدب وأش ىلا يرجيو « الاظ قطانملل كر م

 3 م ات رقصلانمتلقا د 8 'ابلثف تيصص انا ىرامملاك نكي

 28 ,تابخ اهيف رك ف ةديص# يف بانكلا نم اسان فصب سبق نب لاقو
 .  يرابص ند ندلا اولاقف * الالح 0 لام ا

 ظ .ىرابلا حلس 6 اوحاسدتل * ريمأ مهساحم يتح ولو

 ظ | ال طلاس فراح ابخرفو يرابحلا رف راهناو ىرابلا رك ذ برحلاو

 ْ ةربو نب متم

 7 ىتح . دقلا هامل نأعو # ةرش اقورط يدان اذا فيضو

 0 رمل عك لتحم ثعشاب ىثع ةلمرأو

 لان تي بما تسول ديس ل ءادملا نسملا وبأ لاقو
 هب اذا لاق بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤللا ريمأ ثعب يتم هللا لوسر نباي

 يف كو نس نرش كف لب امونم ناك ل لق ل منك اذن م

 00 ران نب وسع تبق لا

 مع هتريخأف نيسملا نب ىلع ىلا كلذ ىروف ن نء تجر لاق مويلا ىلا

 57 وسو ىن نيبب برضبأ لاف رات با غبو لا هبأ ىلع امبالا بل

 ٠ لب ني ااا شأ مهل احا تراوق أل رسو بع

 اأو ايؤر الول هللاو امأ ىنمتنكمتسا ثنأ تاقف كلنم يف :.:كمأ يذلا هل

 ١ 00 نامنع تنا تاق نافع نب نامع ترأر تاقف تبآر امو لاق ىلع

 ةفوكل ا لهأ ب لاق ير الو دوب ال يرابح ياصصأ تكر يرابح

 اور ىلا نيملا نب لع ٠ مالك هجوو ىل..بس ىلخ مو : هللا ىرأ ام

3 1 
 هسا 0

 هيا 55



 لنفس

 جامرألا قو

 دبتبم بنجي ًاديبه فقن * و عافرلاو تقلا لك أت م

 نم ءىحن ىح نشب لا كرش لجرا ةيدابلا لهأ نم لجر لق ىممصالا لاقو

 ىثغيف صئيخم اما نأسنا لوش نأ فاخأ لاق كلذ كرد تنأف لاق ايشم ةيشرفا

 ةنيدملا نم ديرب سأر ىلع صيخمو ىلع

 هده ىرابخلا ىف باب اجد

 هنأ ىلارعا لاق ىبارغالا نبا لاق ىلاعت هللا ءاش نازجوم لوقت ىرابملا ىف لورا
 لجو زع هّللاعنم اياطخلا ترثك اذا لوش ضعبل موضعل سانلا لظ يرابحلا قيل

 رعاشلالاقو رطملا ردف ىلع رفلا نمو بملا نم ريطلا بيصت امئاو باحسلا رد

 ءامركلا لزانم ىشنتو « لاري تي ريطلا طقس 000

 هلوق لثم اذهو
 اطابسلا ةعساولا عرذالاو * اطالملا نسلأالا تير اما 1

 « اطاذضلا ي رب ثيح يدنلا نا

 اذاف اهشير تام .أطبأ ترسم وأ ت هن اذا يرابحلا دك نالف تام للا ىف الق

 نب نامع لاقو ا نا براغ لو ل- وأ هلوق اماوادك تناماهتابحا وص ط

 لاق « قوملا يف للشملا اه برضي ىرابلا يح هدلو بحي لك هنع هللا ضر ناف ظ

 دقو رمصلا اريلع أبا ىف قيقر حلس اهيف ادبأ هل هئاعمأو هردد نب ةنازخ ىرابخال

 دنمف قورملا وأ فو:كملاك قب هب هقرز اذا هنأو ابحالس نم دوجأ هحالس نأ تمأ

 لاق < رقصلا كاله كلذ يفو ةفاكهلك ةشير نفي رتسلا ل تالا 1

 امرا يف برقعلاكو هلو يف بلعثلاكو امتاسف يف يفبا رظلاك !محالس ىف يرابحلا ا ا

 يف حاسقتلاو اهمان يف يبفالاو هئصئص ىف كيدلاو هينرق ىف روثلاو اهنرعش ىف رولا ظ

 برهلاهوجوب بره راص ةحالس مدع اذاو هناك لعأ وبفحالسهعم 'ىث ا

 هز“ رطب د

5 1 0 
 رس وا ريس 0



 د ب هسه ويح دوي

 0 يبا ويس لل بادو هو وس سوبر سور ا نوع سس جما ؟ ا اا 6 بيكا

 ا -
 00“ )3 د 4 لا

 لوس ةلقه
 عا مئةنامح ريصب مث هماقق رغص نم ىرب داكبال ىذلا وهو نوكام لوأ داردإا ل |

 ة ما ة ماشرفلاو ماؤبلاو ريتقلاو حلطلاو لما دارقال لاقيو لاق “ ةدلح ريصي مثدارف
 | نم قلخم نادرقلاو لاق اهبنم رخص ىهونادرقلا سنج نم ىهو ةلق لمقلاو
 انال نرد نم لمقلا قلخت ملاوبالاو طولنلاب خطاتلاو خسولا نمو ريعبلا

 بلل 39 نجري محا“ شيد وأ رعش وأ بوث هياء قبطلا اذا هخسوو

 اغلا لاقو دارف ُّنَم لذأو ماؤل نم قزلأو ةءاح نم فطفأ لاو لاق كلذ نم

 9 | مانوهو هتساب دارفلا ضعن * هصخش برافت نم يليلخ داكب

 3 و هعبق دارق نم لذأ اهم تنال هللاو ريهز نب سيقل نسحلا ونأ لاقو

 3 زحارلا لاقو

 لقملا لظنحلا بع ضب « لولا نطعلا ىف هنادرأ

 « لوما نمو ءالملا نم *

 عاقرلا نبا لاقو دارقلا ىدثلا ةدا لاقيو

 .. معأ باتك نالوا نم نيطن * امهتعبط هردص ىدارق ناك

 3 سعاشلا لاقو يصخال ضرمإ لمفلاو لما تسال ضرع دارفلاو
 5 للا تس[ نم دارقلا ناكم .* .لئاو نم كناكم تأر

 3 قزدحملا لاقو

 ١ اقترب لا نطو يف ل ولو * اذشلانم حارنام ىحيلط يحن
 0- 101 زا كو ةارقلا نم ايعزنب ةداش نصا

 , ار 2-2 ام” ىدبك ىلع «* قوش اهرفنم م 1 ا

 1 امدب حلمت ناد رف زرلعلاو زرلعلا رهو بة زالوعسسملا اهلل
 0 نورخدب 6 كلذ نورخدبف ربو نم "ىثث عم

 أو ريدبلاو ديبهلاو ع بعلاو زواعلا لك أ, برعلا و>من ةيوعشلاو

 3 0 تبان نب ناسح لاقو
 .” اي لا لظنح يرش الو غ * مصلأو ريفاغملاب نالعل .



2) 

 ' لاقف ىثعالا مهاجهو 3

 أمارشتنم ليالاب الط ام اذا * ةفرعإ تالمبملا ىعانم انسلف

 اماوخ أ اه قحلت مكنأتى تم * ةديصنق لاف ل عمسم اب

 لاقف رذنملا نب نيصح ماجهو

 رومالل ةعيدض تناك امو يموأ ليف ةمييض ىب-عزأنت

 ريكش سن ىلا هانممصا » دبه ريغةعببط تناك لهو 0007
 . ريسالا قنع نع لغلا كش « هنع تظفخ ىبأ ىناصوأو 2

 ريعبلا ىلع دارقلا لاسرأب # هيأ قوف ردحج ىصوأو

 لطاب اذهو ثيغاربلا ىف ابل مظل لاق رخ الا لوقب دارقلا وال

 اهريغم دش ضرالاىف تربظ اذا * ةلميبقل كرد هللا دايع اي الأ 8

 اهريضي دعم نم حالس وذ الو * ىهتن يه الو 8 ندلا الف“

 حامرطلا لاقو حلطلاو لمقلاو نامرفلاو ماو نانجلا نادرةلا فانصأ ف
 هدعالم ءاذالا نيفد مر * !كضوحلاوىوطلاتدروالل

 ماع بحاش ميشارف حلط * اهرف_ثع هفا ىول دقو

 هد< سماط يفت رمتسا مث * هبئاصن ىلع اللف تفاس

 هدعطصت فيتولعلاعم م ةشلاةيلاصك ىوطلا لي وط ىلع 3

 ىئارلا لوقي دار رقلا قوزأ ىف
 القم دارقلا ام . عيطتسيال * ةلزم قوف نبقفارص تنته 3 3

 ةيهأرك ذو دحاو اهو دارقلا نم قزلأ لوقت 6 ماؤبلا نم مزلأ لوفت 7:

 لاقفابم قاميال دا رقلا نا ابتشم ا ذ هنأو ء ءامسلا قلخ تالا

 « دلو ابيفو انلئاعم ايف ه انمأ تناكو اناقمم ضرالاو 2 !١

 دعرت صا رفلاف امايق ١ ارسح *« امئامدق ىلع ةذمالت ا ا

 دوأتت الو يبت الف افلخ « ةفوصحم مييلع هلال يبف : .

 درفت ال يبلا انا اهنتع ماؤبلا ودحب هنأ رفا

 اة هيتتحبف نمة7طؤة خيي نويجيااجج
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 5 وش نوفصيو لسعلا هناكءام نولوقيف ةعفترما رومالا لا نورضن

 00 سعاشلا لاقو ناسللا لوسمم وه لاو لسصلا هناكنولوقيف

 00 كّسّدِص نمايرثلا نودو * ةحش كسفنو لوسعم كناسل

 ف وغلا دعو اة لثم لاقف ةنحلا راما رك ذؤو هباتك يف لجوزع هللا لأقو

 ين 3 ةذل رخ نم راهم أو همعط ريت مل نبل نم راهنأو نسا ريم ءام نم راهأ

 ١ ذو لسعلا ركذ همتخو ءاملا رك ذب مالكلا حتفتساو يبصم ل_سع نم راهأو

 ذو ريغتلاو نسالا نم ةمالسلاب الا امهفصوو امهتمأ يف امرك ذب لف نبالاو ءاملا

 ب ا ناكف ينصم لسع نمو نيبراشال ةذل رح نم لاقف لسملاو رخا

 جو زع لاق يدل رخن بويع امنع قف رخأ عشاوم ىنامهرك ذو ليضنتل
 زمغتلا ىلع ليلد ربظأ لوالا لوقلا اذه ناكف نوفزم. الو انع نوعدصبال

 د دارفلا ىف لوفلا باب فج
 ' ىعاشلا لاقو دارن الا وه امو دارق نما قلو فلزك م م عمسأ لاب

 درع نأ راملا نو مهو * مهيف سلأ ال تو:سلاب ن نمدبلا مم

 ٠ « ةئيطحلا لاقو »

 ٠ عاطتسم دارقلا عزب اذا بالك ىن دارفام كرمعا

 كسو كلذا ذا بش هتادارق نم معز اذاف طخ نأ عنع لحفلا نأ كلذو لاق

 ' قع . نإ سارف ينربسخأو لا هلو ف ماطخلا قاب يتح هبحاصل نالو

 كنف بادرق اهف لج ةنش ذخأ هنم أمرق ةقفر تاز اذا للعب ناك لاق ةرزب

 ىلبال ضل ٍبنذ يف ةنشثلا دشو تضم اهسم م لبالا تدجو اذاف لبالا برش

 ةو اهنمدن 0 وفيفتي م ترغ نادرقلا هن د تاممو ةنشلا توص تعمس
 لة بد 00 لاق نادرقلا ىنمإ فاعضلا ةلاعلا محرأ

 7 2 + 2 3 صيمر نإ

0 1 
 5 8 امهم
 هس <
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--033001 
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 اموطل ةبج نم لسسعلا جرخ ىتمو طقسف ءامسلا ناو ءامسأأ نوعرب مسن اوممزف و

 7 هو اريثك الو اليلق اليلق برعلا نع موغ بك رملا اذه ىلع ةغالا لح يتمو اهفاوج 3

 مالكلا اذهب بطاخ دقو تعسنا هنابسأنو رمت برق

 لكي ف رعأ بارمعأالاو لسملا باصصأ ءالؤه دحت ىحاوضو :ليذهو ةماهن لهأ
 هذه نم هيلع نعط وأ نابتلا اذه ركن 1 مععت لوف ةطئاس ةلسعو ةلئاس ةغمص

 لاق مْيخ نب عيبر نع زعام نب ركب نع ةممط ينثدح لاق ىروثلا نايفس« ةجحلا
 00 اذا هبدمي ناك هبا ناسح نب ا و لسملا الا ءاود يدنع ضئرملل سيل

 ساسبع نبا نع ىنغلب لاق يح ىبأ نب ميهاربا * لسملاو نبالا برشإ نأ لجرلا

 نع ىروثلاو « درابلا ولحلا لاق لضفأ بارش كلا يأ لئس سو هيلع هللا ىلص يلا

 ىخأ نا لاق دوم_سم نبا ىلا ل جر يضم لاق صوجالا يبا نع قاحسأ ىلإ

 ىف ءافش لمجيل هللا ناك ام هللا ناحبس لاق را هل تنعن دقو هنطل يكتسشإا

 ىنأ نغ ةورع ىبأ نب ديعس « ىلسعلاو نارقلا ىف نينا ىف ءافشلا عج امناو سجر
 نا لاق سو هيلع هللا لص ينل نأ الجد نأ يردحل ديعمسبأ نع للا ١ لا
 هانأ مث السع هق_سا لاقف تلعف دف لاقف هانأ مث السع هقسا لاقف هنطب يكتشي يخا

 كيخأ نطب بذكو هللا قدص لاقف ةمدارلا هانأ مث السع هققسا لاقف تلعف دن لاق
 لجوزع هللا لوفل انايوأت ةحص ىلع لدب ىذلاو لاق“ لجرلا 'ىربف هاقسف السع همت
 نوكت اعا ابلك تانونيتلان ا سانال ءافش هيف هناولأ فلت بارش نوط نا رم

 هيلا هبحاص جاتحاف ضيرخلا محللا لسملا ىف يتأأ ىتمو تاجبنالا ك كلذكو لم املا
 رادتسا ناف ضرالا هجو ىلع ةرطف هنم ترطق اأو ريذتس ملايرظ ربش دعإ هج

 معزيو «ىبهذلا هدوجأو خيحصلا وهف ضرالاب طلتخم ملو شفتي ملو قيثزلا رب 5

 بارش نمنودير إل عجأ الو نسحأ الو ذلأ طق ابارش اورب م مهنأ بارشلا با
 هَقَو مم رسيأ كلذ ريغ الو تارش راحت ضرالا يف سبلو رصعب ذبتلي يذلا لسما

 يفصأ ناك ردك أ ناك اكو نوكيام ردك ا لينلا ءامب الا هيولمعيال مهما كلذو ة ةيوجت

 هنو امهدوجيف را ريصع ىلعو بيزلا ىلع لسعلا يتايي دقو دس قالب هدام

 ( سم داو 86
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 كل راو دجلاو لبالاو قينارفاو ىاركلاو لحنلا نم سيئرلا ذاخنا ناكولو

 : مم نم دب الف كاذب يلوأ بلاعثلاو رذلاو دورفلا تناكل ةفرعملا نم ارعم ام

 3 وتايدادننو تايرصن نهو ةؤاْؤا نملجؤإ مامحاو ةعنصو عابط نمدبالو

 : هال نم ضداو نبدحاملا ن٠ سأن نءط دقو“اسدبعر ذذتن الفانهاه نمو انهاه نم

 و ةراشالاب ضع نع اضع مهفو اهنغل ىف برعلا عسونو ةغالا هوجو هل

 ل 0 فرتسببلا ىلع طقس امم لحنلا هلقن 01 ماا دن اولامف

 : ريغو نأاو نيبجرتلا طقس [6 اهيلع طفاسلا لسعلا راجشألا نم لقت مث مكن

 : ل لخد الو ميجرالو'قب لسملا يلف لفأو ينخأ هراث آو عمشلا عضاوم نأ اا

 #1 أ نا لحتلا ىلا كبر ىجوأو لجو زع هللا لو نارقلا ىو طق نطلب يف
 كك لساف تارُملا لك نم نم يلك 3 نوشرعإ أممو رحشلا نمو انو لابخلا نم

 1 ' و] ساثأل ءاقش ةنف هناولا فات تارش ابنوطن نم م جر اللذ كير

 غومصلاكر اجشأألا نم طل ؟ يذ * هنأ ىلا بهذ امنا ناك ولو نوركفت موفل

 3 | سكلذ ىفناك اذ تجزامت امئا راحشالاو ءاوهالاو ءادبالا 2. نم دلوّس

 نا نا ةفودلا لابج نم سانو كئاح نبا معز دقق ان راك وومأ ىف هدم أَم
 /نيبراوأا نا اوميزو لحنالا ىلا كءر ىح وأو لسجو زع هلوقل ءاس أ لحنلا

 28 ا لوط نا قلاخامو نينراوملا ىلا تيحوأ ذاو لجو زع هلوقل ءايثأ

 وأو ال جرا ىلع لجو زغهلوقل ءابنأ ابلكل حالا نوكن نا بح لب ءاينأ

 .اقالطأ لوقلا قلطأ لب بيساعيلاو كولملاو تابمالا صخب لو لخنلا ىلا كير

 نق ياس اوك ال ونيماسملا نم دخأ لوق اذه سيلف نيملسم مك ناف

 ولطلإ ن جرب لجو زغ هلوف امأو «لطاب ؟ دنع وه امالك لمتنا هون ىلع محلا

 1 يز ' م هام كي ءاملاب وأأبا رش ءاملاب لوخم امناو بارشل سيل لسعلاف بارش
١. 

 وبيلا ءام 0 اياوش نأ برعلاءالك ىف زاج دقو بارشلا هنم ءىخي امن ناك ذا
 3 3 صغاشلا لاق دقو ميظع ضأن

 عاشق اونآاك ناو 200010 2 ءامنلا طقتتم اذا

2 3 225 
7 

 0-لا 5



 ىذا تال اديآ يرن الى اهكلا ناسا عزو ةروك ذلا نم ءبقرلا

 قر لحلو لرش اذه يف رد ال ال ذلا ابممحي
 هضوبل ضيا يذلا وه سئثرلا نال ريمْلاو رقبلاو لبالاه 4 ظ

 اعا اسر ل ىلزعت ىذلا ناو ىلا 8 ير , م ىرتناب 3 وه بوّسعيلاو هءوفوب نعشو

 معزو سدو د._دسو ,ريمأ ذاخئا ىف ميحالسص نأ لودالعل مماف سانجالا ثانإأ يب ُ

 رك ذلا رادنفال نبسمأ دحال ريعلاو روثلاو ةمحطلا لو بوسميلا ةسابر نأ مومن '

 لوحفلا ىمأتت ل ولو اهتروك ذ بح نم ثانالا عابط ىف امل رخآلاو ثانالا ىلق
 قءدارغلا كلذكو اولاق “ ابحاورب حورو اهودف ود ه: لوحفلل اهب يه تناك

 مهدعبأ اف ذ لعنلاو ريماو سيماوملاو رقبلاو لب الاءاسؤر نم اورك ذامامأف يك ارك ١

 ىلعو اولاقام ىلع سيلف .ةلزاملا هذه ى اركلاو قارتلا اماو؛ باودلا نف كلف و
 ثانالا.٠ نم هيلا اهعمجو ثاءآلا رسق ىلع يوقأ امروك ذ نا مع نأ نم ادب ديال

 ت|ت> نك أهعابط ىفام ة هبدح نك“ 7 ثاالا ةعاط صضعا نوكي نأ ن م كب 5 اعو

 نكي. مل ةفرعملا هتلع اعا ءاسؤرلا ءاقرلاو قيارغلاو ىت اركلا ذاذتا ناك ولو اتوا 1

 ماجلاو باعثلاو بئذلا ىلعو لفلاو رذلا ىلع لضف ةفرعملا ىف يك اركلاو قئارُث

 ةيحال تايملا مضخم دقو «لوفلا اذه باب ىف ي رجب نأ نم قومأو رغأ يهفهنغلا

 تح رخدةلو“ هتعفادم لوا لو همورت اي 1و كبر دال كودلاو باكلل بت 3

 ةدع رادلا نم ىلارات ةللا ةعا رش ف ترصامف ثم دحلا 220 ىف راحسالا ض رع ش

 7 أوت- 0 ذأ نه لا. :-الا ىف انا انيق سارملا هراتنم اموارمانس ن١ 5ع

 ناسا ة دش تعملو ىف 2 تلد ل قش يف دحاو لكذ خأ مثاعم ةدص و

 بز أ باك امبمسو نالجر لبقأ ذا حابنلا نع ء نبك اسءا نم ةصرفلا كلت تزبت

 حابنلا ن هر ناكر عا 2 1 يع مخضأ ابلك طنرأ [ دوجام يقول 6

 نع بيوبص نب دأبع ن نع ىورو ء اسير ذاع ال كلذ عم يو هل ةبيملا نم نر

 لاقو ةداس ىث لكل نا يدوم وأ لاق لاق ريهز نب ةماسق ن ع ةليجج ىبأ نب ف ف

 اذه ىف ىبوم ألام ىف :ءمام ىردب الو جرم ادهوتامدقتملا لمهنلا ةدا مي



000 

 7 مد# لحنلا ىف باب الجمس
0 

 ١ 00 ابالخ نم ةيلخ نأ قطنملا بحاص مز
 أ تح لحنا اذه لنا ىرخأ ةلخ نم لحن ابو لحنا ماه اك

 + ريغ ىلا ءاج ىذلا لحنلا كلذ لتاقي ايالملا ىلع ميقلا لبفأف لسعلا

 ل لل برق راب لا بيرذلا لحنلا لئاقي ةيلللا نم لحنلا
 | 01 لسا هوجن لاء ام وركلا هند افا وه ىلا ةيلغ

 لمعي اهضعلو عمشلا لمعي اهضعبف ابن» لامعالا مسقتف عمت# لحنلاو لاق

 0000 راسا قمر لآ وياسر تريل ىف اهضعلو

 ركب ل : بلكت راط ةدحاو تضمن اذا ىتح فككيام لحنلا نمو لمعلا ىلا

 نم لسا لقتسام اهنموابا ىلا ةودغهعبتن ام :ال لعنلا ريمأ ديرب بوسعبلا

 6 تنأ ليالا ناك اذا يت ة>ابامص يف لاز 5 | ين ٠ يذلا عمشلا لقشام اهنمو

 0 9 عنولا اذه ريغ يف يرالاو ايوأ أ يرأ : ترأ لاش لسملا لمت ىرالاو
ْ 

 ادب“

 بؤذ وأ

5 
 مخسلاخرلا ين 16 عاف * ىنم 0 4 0 تتابف

 ظ 1 - ةياممالو يبد العلل ذ ناودملا امأف هل 0 00
2 

 7 د را 90 ةناملا لل ةمحشلا لحفل ةساررلا ناف علو ل

 نم دقنلا لحسلاو ل 2 دام ىف ”ه٠ص ٠ ج برعلا ناسل يف ) (١

 0 1 2 ذ 43 لاق هدقن الحس 0 ةنام هلحسو اهدقتناالخس اهلحسإ مهاردلا
0 - 

 ا م
2 

 هندو

 0 ١ دا لهن الا كحشلا وه هلم سانلا د مر ءاذ

 3 .ها دقنلا يأ لدسلاب خرملا يغني هلوق



 احول نيعو دم نم لكلا ىذا الكل اكان تالا با مال
 امناو ارمسو ارضع ةدسش ىوس ابييجاعأ نف فسالا بابذ خام غاب الو ركشم

 رادقم يف ولو حرج وأ جارخ نم امد دسالاب تأر ىتم اهناو دسالا ىلع ةزوصقم
 نم ربو ىورر ان هبط [دهو لع قع هنع مل الو اهيل ميما 0 اف ش

 نأ ثدرأ دقلوهلك أن ىتحو هلت ىتح هلع مع مد ةيحن تأر يتمرذلا نافوذ !

 ىف سرغي كارلا بح نم تبن امنا كار الا نا ىل اولاقف هك ارا ىراد ىف سرك

 .فكيطلا قوف هتابن ربظو بملا تنن اذاف امايأ ءاملا يتسيو رصاوف يف نيط فود

 ناف ضرالا فوج ىف ريصن نأ ىلا نكتو ضرالا فوج ىف يها6 ةةسدوفلا تع
 تارأَتم ىلاتدسف نقيا ابلاو لق 1 ظفح مناو ةديدش ةبلاطم هبلطت رذأ
 ىلع ةرصوقلا عضأ تنكف نيللاو ةسالملا ةباغ ىف يهو جراسلا هذه نم رفص 5

 ىلا ناكم نم ةرانما لقنأت ”رنكف ريثكلا رذلا هيف دحأف ىلمالا هف ىذلا ىن

 وهو ثيالا هل لاش يذلا اذه اهنف بورض سيك انعلاو لاق «بملا كلذ حلفأ 5 ناك

 هقفرو هقذ_> باتكلا اذه رد_ص ىف انرك ذ دقو دورفلا ديص بابذلا ديصصل ى

 لاوطلاتوبكنملا نالاقيو مس ناسنالا داج ىلع ىثم اذا سنج اهنمو هلتخ "1

 لخدبام ىلع فتات يتلا طويملاو لئاباودداصملا هيف تدعأو ادب تذختا اذا لج

 توقلا نماملدب الابنأ تدع نيحاهنال ريانا راتصو تاب 0
 ليحلا كلَ ثاات>ا ثمالا هيلع ي وَ ا زحمل امئناو ابمئتاوت تءُم ّْ

 ةشيملا نأش ماكحإ ىف مدقتن يتلا سانجالا نم لْهلاو لحالاو رأفلاو تيل ا
 حمسنلا ىلع ناك ناو 0 الو ضن رك ذلاو لماؤتلا ىه بيك اهل

 ناوحلا دالوأ وم ها شأو اولاقو * دلو نيح شاعملا نأش ماكحا ىف مد هلا

 اهئاباو امنابماكك لذ ىف ن ذوكت ىت> اهحلصيو اهشيعب ام ةفراع اهتعانصل ةلاع

 خرفو بابضلا دلو نم لدسحلاو ججاجدلا دلو نم جورفلاك ايندلا ىلا جر
 رخال قاما عيج نيب نم يتاأ نادرطاو أ أهلا عم سانجالا 3 اهو توب

4 2 

 ةييتتظ وسل سوح سس سس ض١ ديدي تت مميش يع هج اك ل ل ل ل1 2 را ا ا



 ' 1 ظاهرة وملستوبكضمافت 15 ردم ما ذإ ا 7 ْنآك

 لمثالو فخنوراه ىلع سبلو ريمابفاح رفاسب اثوراه تبلالا

 ' رارض نب درزم لاقو

 سنرف بيشلا لماشنم هسأر ىلع .٠ اناك بيرت اذ اهي ناوآو
 1 - سرفلو را ص ىمدب هسم اذا © دحاو “ريغ هسارضا نم قبس لو

 ١" ىنع نه وأ نبش ىتح 'ىناون ٠ اللب توبكشمل فيَ ٠
 ْ ' ريم سرك نم رون 6 هلو ايار اهلا لظا 5

 1 ضال ىف هكرش جسني هنال ريبدنلا ءىدر ليا لك نبل نانا ين كا
 نم هيذتفي ام 'يذ : هياع مقو اذاف ةلخاد فارطالا نوكنو اجراخ هلمجو روخصلاو

 رعشلا دمتو هنن دعصت هبأف ةمئصلا قيفدلا امأو ' ءاك أ كلذ هبشأ امو بايذلا لكش

 ف هتليصم ءىهمو ةمحالا 'ئيبب مث طسولا نم يدسب مث دانوالاو قورعلا ةيحأ

 ع - هلاح ىلع هكرتيف هيف بشنتو طبترا كانهام كرحتو بابذ اهللع عقو اذاف طسولا

 هشوطر نم ص. اماح ناك ناو هتنازخ ىلا لكلا داش هدو هنهوب قو اذا

 00 ل ناطق اوبن ست ثمعشت ام مر غرف اذاف هب يمرو

 دوبكنعلا دلوو دسسفيو ضدي هناف رك ذلامأف ىمالا جيسنت امئاو سمشلا ةبوبيغ دنع
 19 دلوو لاق « ايفنكم الاتع ايساك اسدلا ىلا ربظي ىذلا جورفلا ن .رم بجعأ

 اخ نم لإ هفوج نم جرم اله حسب ىذلاو لاق دلوب ةعاس جسنلا ىلع موش

 0 يمادخلالاقو هدسج

 . لزغاهرو نملس تويكنءاقت ٠ كربدم ماق ذا نوراه افق ناك

 لا نمو اهم * جرم اهنا لاقب امنابج ىف فاتخم زفلا دودو توبكنملاو لحنلاف
 : 3 وانو نوب تدسيبلو ثدالا ىحسإ يذلا وهو دوبفلا دي_صبايذلا ديصن سنج

 اي لا تافآأ نم وهو 'ىطخم مل بو اذاو هفا رطأ نكسو ضرالاب 'ىلعا بابذلا

 00 أ يهو 'ىثا موق سبلو ةدح ىلع دسالابابذو سانلا بابذ الا ديصن

 3 || هناا شمناب أ بيجاعالا ن ءايفر ولكل اذن عم ىشأو يانا
2 

١ 



2010 

 « طزاا ءانغ نينذل اذا * ىلعقتلا نمو ضوعبلا نم

 طرشلا عفو لثم ىنم عفو # طرقلا ناكع ىنم نهو

 ٠ نيألقو .
  1اهناينثم نحف ذحأَو + ايءاوصا تلجر سوعلا

 اماذأ ةميظع ةريغص « امنادح قن لوجز لك ه
 * اهنامرادبأب اصت الو * اهناعف |هتيمال نع ضقت

 : « اهمانق ابموطرخ ةحمار «

 ديعس نب راعج ىئدشنأو

 ! ْ يئافاه ذا ثيغار ىفو ه شارهىفةرصٍلايف تالط

 شارفلا نع ىنج مفر * شامحا يذو امنم رفا. نم ظ

 شادخلات ىنجىفكرتت * شارحم ىفو دج يفاناف

 ناش لبرلا لت لصد مارطلا ةممثد ةحوزو

 نشا و نورد أ « شاشه نم تمجام لك أت

 ظ روغثلا دنج يف عفو نام نم لجد لقد

 رصنلا ىلع صرح كاذ دن : يلهأو #4 مهي نيم الا لهأ نصل
8 7 

 وهيل ع 'أح 1 هيسأقا قاو نب 17 سانلا اذا ىذؤت تو

 راك ريناثدلا رم اولدب ناو 03 ا هدعل 2 كب ناف

 مه توبكشملا ىف باب الع 1
 ناو اتي تذخا توبكنملا لثكك ءايلوأ هللا نود نم اوذختا نئذلا لجو زع هل ل

 لاكمالا كلاو كلذ را ىلع لاق مث نَوهعِل اوناكول توج ؛ءلا -- توببلا نه

 ماكحا درب وه كلذكو نهولأب ه رك ذ ديرب نوملاعلا الا املقعإ امو سانال ف

 رواعت الا هيف لمع ال ناك ذا ءاقءلا لوطو ةءفرلا ءاوتساو ةقاؤصلاو ةقرلا ىف

 ىاذملا لاقو ىدذد دل ةأنح نم 0 0 ظ

 لكع ةنعلم ءاطأب هبذسغ #« هيأ نوراه 3و فا يدهم 5
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 )0017 طابع ىذ ممأ بكر ينو ٠ هيناجم شونلا ىنو ناك
 0 نئىن ىنم نع اهبدعاو نيب ال ىتلا ةفتلملا تاوصالا يغولاو ةشوتلا فانسأ شونملاو

 0! 0 عمست كو برملاىلع ايقتا اذا نيشوملا تاوصأ نم * عمست 5 وهو هبحانم

 1 | وتدسالا با :د ال هبال ةرتق بحاصو ًاصناق ركذب تيكلا لاقو * قوساا

 ا ضرما ليي و للتق شحولا ا ىف
 لجزوذونابزوذ الاسناالو هعورب نج لك نم رضاحهم

 '0ا] الو ةيراق نيكو قلخت ءاملا نم ضومبلا نال ضومبلا هحريب ال رضاحلات
 . صيماعللا تخاسلاو صيماعد لاح: سا احضحض وأ افاطذ راص ناف هدلوب لا زيال

 تلا وك لو اهو راسا رع ترافق

 ساايو واذ لقبلا نأو اشارذ هفاطن تراص عقناا نأ نأ

 ضوعبلاو ةعيرشلاو صناقلا فص وهو ةزجو وبأ لاقو فيصلا فصو

 برألاك نرنم رداغ هيدير * هيصا_سو ىنفالا هنراج تدب

 ٠ لوقي رثالا رداءااو هربستو صناقلا هيث ٠ ىتأ يهو ضوعبلا يندب امول ىف دير

 نجار لاقو ىعافالا طسو 012 نتوعلا ميا نيم ننرملا را هلك لو رداوُ

 ضوعبلا فصإ
 ك2 فيرشوملا راما 3 اهاوطام ردأ ةليلو *

 اهاوس اباه دنأ تسب « اهاشح قفخ لومز .لك

 5 0 ارمافعأ هنانج « اهانغ نم عماسلابرطب ال
 . د اذا اتت مهو نو.اشحلاو نالجرو نأدب تس يبه ةدارملا مئاوف كلذكو

 اذ ىف وهو لجرأ نامث ناطظرسالو لجرأ ةتس ةلمنالو لجرأ نامت ابلف 5 امأف
 ىو هبوب نم رثكأ أمو هرب يف هانيعو رشع ىلع ىشع هناكف هناتسأب ناعتسإ

 ١ ضوعبلا لاحو هلاح فصصوو زجارلا لاقو جذلعلل الو ةجاحالال ةورشا
 . طل رهثب ىلإ نم لوطأ ه طن ذم لو مويلاكدأ +
 ْ طتشم يتطخ نيب تيبأ © ؟ طلو ف ةماوح امناك

 5 ف
 دا 057



00 15) 
 انذراف ةداسملا بحاأص انمنةذوفنلا اندرأف ةرصبلا ةمحأ ف ةيمحلا قاقز اندرولاق ماظنلا 1

 لصتي ضرأ عضوم ىلع ال 9 اطا.ف هدشف يلعب حالم ىلع بضنف |

 ىبأف يب ةةكنوو تنشد يأ ىن :اتفا حالما حاصف ةحاسملا ب>اص جارخا عضو

 نأ ت تاب يراكس مساك و ومانو تكس من نينال ىلا هحايص داع مث حاصف هجرطو

 قزلا نم اخافتنا دشاو ىحبزلا نم اداوس دشا وه اذاو ةمتعلا تفو ءاجامو طومقللا

 بناج لك نم هتعسلو-هتبسل اهلا تلقف برذللو ءاشملا نيبام هلك كلذو َحوُفلِا
 أههف سيل ةنعو رض يف و اذه ”ىتفأةمسل ىلع تبرأ سوم عاما الل .

 ةحلاص اهدحبف لبسلا حبر هينيعل نم ةيوشم 6 براقعلاو قفارملا نم

 كلذي اولطف اهاوق ن نم ايف ام تبزلا صتماو تخسفتاذا ياس
 اذاف عجولا بهذبو ةدلجلا صحو حبرلا كلت قرف خفنلا هي هذ ىذلا ىمللا نه 1

 نهدلا اذه نونعي اعاف براقعلا نهد تعم“

 مد( يدأالاو شارفلاو رارسلاو سجرااو قبلا ىف با العدس

 نوف رخوغ لوقف ل مدي "او سانلا لفسأ نالف لاق لجرال لئاقلا لوق 5 وهو !مود
 سمدتلل ال ربظلا نم تورضو لاق ؛ كلذ نم رش وه ع-ضوم ىف هلوف مضن ك

 واهلاب ضومبلاو لالا بارغو عوضلاو يدسملاو ةءوبلاو شافخلا |همم لي ل
 ِف ميا لخقلا امأو ؛ ثيغاربلا كلذ كو لّللاب اماطلس امو. ىذالا ضف يي ظ

 هيلا رابص ام لزنلا يف ىتم تناب ىتم ىنأ الا لمت ليللاب بابذلل سنلو 270 نا
 ةدحاو ةضوعل اهتذ دنخأ ال يتاف ركملا ده ىنقلاب اهذرطأ ملو بابذلا نم

 ةضوعبلا هس : ١
 اهيكس امموظرخ 1 < اهينط 0 ةاقتنلا لا

 ( سم  ناؤيح -13)

 .. يراكسهباأو ناركس وهو هيلع اندرو انيلع ىنأف هنمانجرخىذلا زوملا ىلا رخأتلا



0 1١ 
 ا 1 قيبج ىلع ةضودب تقسو اندش ىلا ضوعبلا تريل ةفيمل اقم

 كأي وق ىلا ىدب ترم ال ت :كف ىمأر مروثو ىهجودوسأ دقذا يناضع

 01 جلرعو لحم ف لتنس لا تان ىط ىلا لا حاسو ئمأر

  سأرلا عرفأ ىنك ون هنأ نيشلا نم ىلع يتب هنأ ىلع ليوط سهد دمب تأربف
 300 ثردحلا كلذ ىف هم نوضوم موقلاو لاق نيبجاحلا

 كك كلذ ىاني 0 لف هل خيشلا نظف هسأر ىدقلا سكنو تمسبتف لاق

 اق ةليحت لاتحا دق نوكي نا هلملو ثينخ يسيفلا اذه نا لاقف لوقلا

 : اة كامرمأ متزو ,ثيدحلا اذه ن م تحيأب مومسلا ىف عمسأ

 بكو ةرصبلا نيبام ةجال ةطسوتملا ريدلا وقع لهأ ىعدا ولو د

 را اننا نم امسلط اف نا صمخ لهأ متزيو بجعأ مهمسلط

 ظ : 00 نأ زوحبل هنإ يرمعلو اهتعاس نم تنام ةب 00

 1 اذن ابلعأ واذك ىىدبف سنجلا كلذ ايف شيمي الف ناومملا نم

 ألا لو رملا ن ه كانه سياف ةلمقلا اذكو ضع اذا ثوغربلاو مسلط 2 ةوعد

 : انأو ىدقربرظتضءةضومن ناد,شاف ضوءبلا امأو ةليوطالو ةريصنةدم

 1 اأو ةقرحو لاك أ ىف ارنم لزأ مق بر لا سانا لص نا دمب كلذو اجرا
 ١ اقع تنحلأو ةضوعبلا نإ لاق ك كلذ كو ءاشملا ناذأ تعمس نأ ىلا ةنيفسلا

 ْ هج ىلع ملا نم اهعمام فيعاضت نم تداز مث براقملا رنصأ اهناف ةدارجلا

 ا | نم ربك أ ىهو هورذ ةيسرافلاب يم ىتلا ةمودلا نم ارش تناكل

 7 ) يسأق نانالا سفن |ممسج رغص عم أجاف قوف ناجرب « نوكلو

 ا لاق مد, ين يهو هاوفالا تاوذ نم ىهو عساتو ضعن يهو داب

 : ع يفادحو  ميطارخا تاوذ نم ةضوعبلاو ةثيبألا ةبادلا هذه تلاحتما

 وثلا ,راظ ىلع ندريطت ةيضوعدنلا ىرأ هللاو تنكف .طلزاب 5 لاق ىردسلا

 0 :تف ةضومبلا دومأ مث !+ م طا ١ يف ام س 5 ناصغالا نم م نصغ 1

 هاربا ينادحو ؛ درا ف هماسأ لج || سمغي 5ك شوماجلا داج يف
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 .اهضرأ نمت ف اذه مادنا ١ ابنيطفم نع صنرب ردع
 + ابضعب اهضعل لتفاف برأي *

 نيب يوسي نأ تا ايلاو ماشلاب ىلأ ناك ال لاق يدنسلا ميهاربا « يندح 2

 مكلكو ءافلخالو لجو زع هلل ةعاطلا ىلع الا مكمدقت انسل لاقو يناثدعلاو ىناطحقل

 نيةبرفلاةلج نم ةلج عم ىدغتب ناكو لاق هلثم ىناجال سيل 'ىث يرازعال سيلو ةوخا
 روك بذج دنو امم هيلع لخدب ةيناملا خيش ناكو ساج لاو نذالا يف مهني ىوسإو

 ىلأ ناكو سيق نمىتفدارأف دربالو ر. > ىف ارعزني الزاكو هبجاحا ىطغ ىتح هتمام

 ساحل اهجوو مون تاذ هل لاقف هنمهش>وبو ىنأ نيع نه هطقس نأ هيرقيو هيلختسإ

 ةحيصنلاو ةدولا الاو د رطاورك ثلا الا ينمهج خب سيلاثيش لوفأ نا ديرأ ىلا لاغ

 نما ل كيلا هيقلماثأ ام ىلا تيبتنا ىتءتنأو كطشنتو كززمت نم فرعأ ام الا
 ىلعذب يح ةمايعلا ةرص دعوادبأ مني ء امنا ىتاملا اذه نا ىل هربظن ١ ناو ىنشغتسأ .

 داك ىن.؟ هللاو ينامرف ىنأ لاف ل 00 هب تاع ول ءاد هب نال هينا ,

 ءالبلا ول اذ_ه نا هب يذلا هنو هعم تاك أ نئا هللاو تاقو ىدبب ام عيمج ض :

 ةلك اًولاو ةسبالملاوةنيالملاو ةطسابملا دمإ اءيج مهمشحو ل قلك اوف عيا تمنم ن

 للك همم نيضفيل بضغ نثاو نيطفيل ىرب ام ريغ ىلع هتدمقأو عنماب هتصصخخ ]
 نم'يث ىرج أ مالسلل اولخدو تساحو دغلا ناك (لف ةلبوط ةليلب تب ماشا 1

 دنع سيل ام ةنياعملاب يدنع لاقف عدل لبأت اهلامعأ ىتا ' غو مومسلا رآ

 ةداحلا برش اذاف ة_.الفلا ىرق ديرأ اذه ىا عمو الو 9 نبأ عم تجرخ

 انءقف تيم عابسلاو ريطلا نم هيااوح 'ىثلك و محلل رئاو وهاذا و يهذأ هتشم د ة د

 نورتل مكنا ءالؤه ىناتحأل لوذأ انييف ريثك ضوم هيلع اذاو انحاموأ ب 5

 قرع مدج يذوب نا هلعل"ىد ةضع نم خسفتب اذه لثم 1 نا كلذ لوأ ب

 هلتق نأب ضرب مغ هيلا هفذقو هيف هحم ىذلااذهاف هبصع نم ةبصع وأ هقورع 1

 11 ا هك اذه نمءبحأو هيلع ضع م عببس لكو هنم قاذرثاط لك لتف ىت> هم

 ميد تبه أذا ذك ١ اي امو فس عة لق كرو دلو عاتسلا



 00 ” ل دك

 56 يلع لبا ىغغلا ونحب * نكي لوب ىليل طاط سفلاب لواطت
 - لياذل هلذؤب ىذلا ناو « ةلذأ راض بدح ينفنرؤإ

 - لوجأ ثيح ناج وأ ىب نقلعت « ةلوج نهف سانلا لوح لاج اذا

 )لق نه ىهدش الو انيلع « 1ر6 نهاناف ام اذا

 ا يلع ثوغربا سبلو « ةلبا نم له ىرعش تيلالآ

 قء.ةءشلا وأ لاقو

 هب نثبع دق ثيغءاربلا نا * هتايل لوطو ىمون لوطاي

 3 هيتحتش اهفك تدقع دن « ةعوجم ةنوغ 5 نك اوي

 0 6 « رخا لاقو 8
 0 دلاخ نب ى ىرلا ع ناو * مثدالب بيط فيررلا لهل انين

 ١ - هحاوو ىنثم نيب نم اهيغارب « ترئانت مالظلا نج اذا دالب
 2 .هراوم ف تاسرأ ديزب لاغي « اهمك دولجلا دوس ةحرابز

 ظ 0 1 ده عا للرو
 202 كشابيف سيل كح ةليل « كسلا دويسالا ىفرأ

 0  كفتمقف رم ىتح كحأ « كسحم هلام ىج كحأ

 >7 « رخآ لاو »
 0 . كرممنمالملا بريفذتنأ «* كبجو تمدع ىاوثم مأأي ظ

 1 دما مئاد يلب تأ # يكلم داو ثوغر عذلو

 7002000 م كربلا دنع برجالا ككحن ه

 0 «رخآ لاو )
 ظ 0 ا كليحأ « يتترؤي ثوغرب هدجلا

 0 1 ٠ « رخا لاقو >

 00 ا نإ ملام اوملب | « انضر عواحلوط ىف ةليبق "< 0#
1 

 ر م نم اهدراج ىف نأ « ابضع فوخو ث.غاربلا فوخ
 لعب
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 م«رغآ لقر) 2 ١
 ىدمبالو ىغق ثوغربلا ىلع ؟ريمأ « ىرأالو ادبج ثوغربلا نءشيفل

 ىدإج ىف نيب ران حبصتو « هنيو شارفلا قوف يبباش 3 5 ٠

 « رخآ لاقو ١

 اهريغمدش ضرالاىف ترمظاذا# ةليق ىأ هللا دابع ايالا
 اهريضيدعم نم حالسوذالو * ىمتايضالواهانيدلاالف

 ىنالكلا ةيش نب ديزي لا

 اهدوقر ليلق ين«ةليل تضم * امدءإ ثيغاربلا تاس تحب ده 3

 اهديسو ابشابوأ | ليلت * ةدلب نروزأ له ىرمش تلاف 1

 اهدودخ ًارعصنابك را ملاطت « رمضتاوصأ رهدلا نعمسأل هو ل
 اهدوقوو اهضرأ لبهأو يسم # ابضراب 11 رهدلا نأ لهو . ا

 أهديبعو يرقلا طابنا دادغنس * قراشرذ 6 ىلوح ن نطارت ٠

 *( رخآ لاقو )» ظ
 رانلاب ىذا عذلك اديدش اعذل * هل نإ ثوغربلافف شكرا ٠

 راها راو سلا سلغو:  هلئاوأ تراق كك ميار

 راطمأ ثدن ىعارت ءابظلا اهف « اهدمعأ نزألا قارب نمار

 رازجو ماح> نيب لزيمو « طب ام بترد نم ينادل ينشأ ٠

 ت راثلا رارثك ةدمع «اقاوق طخ اللوشلا رش نم

 هي رخا لاقو » 1
 ثوعءبم هباص كعل نم وه #« هفاشال نواح نهال

 ثوغربلا هل ىدتم الو قدبا هلكأي سيل ثيح ىف ل لع

 ثيثح ريس كاذف اهاّاس « انقس نإ ةبلم ىونح نإ 2

 ثيبخ صل ليقف اذ نم تلف.« امل ىلا رامدلا 2ك َْ

 ىدمالا ١ حايرلاو
- 

١ 

8 

3 



 0 1 3 را
 4 - - هه سم مس مسح اح مسح ل ل سم مس حا م ع م م سم سمسم صم مس ل د اس مص م ول ع محم سس ممم سو

 بك اوكلا ىف !فارطأ ةيشراب * « ملاظ لا نم دجلا ةاقس ىتتقس

 0 ددش رامعأ نب رشمف *« ةنشا ليشلا ىذ ىلعأب ناو

 براقعلا مس ب بايذالاب لاش 5 « ةفسو نييلع هأت_ساب ناش

 ١ .اهييد مهضعب لاق اعرو ىثمع ال ىذلا قاملا نم ءازن يدخأ ةوضأ توم ربلاو ناب

 ىلع قزلم وهو بيردلا هنك فيكو بيدب كلذ سلو ابضع نم ىلع دشأ يتحم نه

 نم ١ لقب نا ناسنالا ذار 1 ىف كتل ثوغرب. || نكلو مئانلا دل ج بنجي مطنلا

 0 وا تل بقا دج داع

 ؛بابلا ناك ولو عضاوم ىف هنأش ن نم ارك ذ دنو هبنج تحن ىثغ : اهنأ هدنع لءال

 010771 ضمن لاو هنج كل تفاكن رو اع و كل نوكي ىتح

 .  ثيغاربلا .ليل ىف هللا كراب ال « ىنيصنأو ىتايعأ ثيءاربلا ليل

 ثراوملا ىف ؤ اوناعأ ءوس ةأبضق *« هب فترولخذا ىدلجو نبماك

 يلشملا مسافلا ىبأ نب دم لاقو

 ثود# ريغ دوج ةبرقلا نم * قرط وأ نزملا ضاير نمةضور
 0 ثوبه لك ق ثنو عادصلا يشي © برأ يدنلا ج٠ اذا هيف رونال

 2 ثوتلاونامرلا ىذدادخب خ رك نم« هب ترسمنا يفعل ىلعأو ىلحأ

 700 ثيغاربا/لفصنو داقرلا ىففأ « اف مومبلل فصن نافصن ليلا

 22 ثوغتب احيبست طلخا دورا * ابلئاوأ ىنيماست ىتح تببأ

 70 ثوبشع اهنم سمتام سيلو « ةيذؤم ءادظلا ف جيلادم دوس

 2 ناتطش اهعيحمنو ءاتلاب مالكلا هجوو ءاثلاب ثوتلا لعج دنو

 3 « رخآ لاقو

 ' 0 تررغ دالسللاب ينا دادغب « ىنضمي نيح ثوغرلا لع دفل
 0 0 ْ 0 رخآ لاقو 0

 0 . لين هني برم هجركو © هداج ترغاربلا ىذؤنأ م أناو

 00 ظ . ليفص نيترفشلا ينام شضيبأ #3 يت يفر برألا

 "55د 9 ١
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 هءأنو هنع هج مل « بناو يرماطوأ

 هنأبصت ةلقحلا نيبام * قل مح هل ىوحأ

 هيالك هملأصأ صنق # ىنأ نَم كرد هلا هلل

 ثيدح ىفو نايسنلا ثروب ةلمقلا ذبنو ةرافلا رؤ سو حافنلا لكا نا تنل قو

 نايسنلاث روب دوسلالاعنلا سبل نأ معزتةماعلاو « ملا ينكيال ةلدقلا دبي يذلا نا رخل ٍ

 ا هّتايسو ةماهعا نطاب ؛ لتف مك ابعزتف هقنع ىلع ترد هل ىلا سعا لوانتو :

 لكون امرشقو امدلج ىنعل اهؤاش رخالا اهنم قل لهو ىأو تنأ يبأ لاقق كلبو ٠
 ا 00 دادغب طيح داثجالا تداك امل لاق رباج نب ديءس ىندحو «ءاشرخ ءاعو .

 ىف انل ناك روف نم انمجو مئانباوه ىلع لبرطق ىلا اذكه انجرخول عولبخلا انا لاق .

 ىف اورفاظت دف اسان انيأرف نيرا عضو» ٠ ىلع انمحه كانه .انرص ايلف لاق مزن كلذ .

 انل لاقو مهران 1 يف ثعبف درو راق باجحأ مه اذاف مع لأسف تاناملا كلت ضد

 تأ اذاف موه وم ىلا انلخدف لاق عرار مساج ذو مثدح معسأ نأ يمت فلآ

 اذاو كورتم هضءاو دوسم هل 5 م درنا صوصف اذاو دبل ةمطق هدا

 دق يراو موتحتو ناح ند ىلع "يك: مضل اذاو ةككحم زو 5 ةورع نم نابعكلا

 ل ارفامتذخ فت ةامتف هليذ ىلع بدي هل تن 5 ذا 0 كدضل وهانيف لق ت ترد ْ

 :الؤعباتو م كلذ ذل تو تا 1 35 : ىأ لاقف ًاءيش 0 دنو

 ايد ءللاو ل

 ةدايم نبا لاقو اهابنل كلدب بدمإ ابجوز نا الول لا بجوز ناكم هركن اف تاف



 + اح

 ىف

 لاو او نازحالا لح ن « دبلاب رف كيسنلا رتعرتعلاو

 8 تاملا ىبأ نب ةيمأ لاقو
 0 صو الق ل اول لو « اننن اوعزني مل مرلطإأ نعام

 “ لا اورك ذام لأ امو مه اوضقيل لجو زم هلل لق ان اورق مل ىوربو

 ا.جاق معص نم ااقو ورسو ناو ىمطخ نم ائيش فات نا ديباتلاو رانشالا

 «٠ لمقيف منو رابخاهلخدبو قرش الو هرعش دبلتب ى هسأر ىلعو ةرعش لوصأ

 لاق دقو لمقلا هعم لن لتقلا كلذ ناكو لدقلا لتقو رعشلا برست نوهركي
 | نبا لاقو كسسأر ماوه كاذآ له : رع نب بكل | لسو هيلع هللا ىلص

 7 5 ملا لهأ نا اق لدقلا قلوس وهو ةرحلا لك أن ديشاو نزاوه تربع

 5 ف ةقدص قيئدلا نولعجحيو قيقدلا كمردب رعش *اأ كلذ لهمس م,-ؤر اوقلح

 ! نودريف هقيتد رعشلا كالذ نوذخأي دساو شنق نع نم مهفو ٠ ءاكوصلا نم

 ا ظ ماجه ىف ىمرحلا ةيواعم ىنأ نب ةيواعم دشنأو قيئدلاب نوءفتنو

 الياف ث دبللا صق ىف رعذشلا عم * ةرجب ناو ةرذمعأاب رج رب 71

 عران ! الاوه نم ىلالمقلا يوس * عا لوقل تءاج ةأرما م

 : لاقف ىلفت وهو٠ ءالعلا ىنأب سمو نببا.ةعلا ضمن لاقو
 0 0 ىف دي_صتم * صناق ترم هب تريم اذاو
 نيبو لوتقم نيب ام * عواصم الملا ىنأ لوح لمقتل

 هر ماووذف تار هصيق هفويح ىدل نما 5و
 00 ىلا لع نس * ابليتق ءامد نم لسمانالا حرص

 سل يأ او هد م بهذ دلو بوأ يف ءىناه نب نسحلا لاقو

 9 هبا بوبأ داصق + هداصم هنع أنب نم

 0 0 نم لعتف 2 رس ابيف ةيقكيل

 1 7 هباؤم هفكل ندرلا + 5 زرت برا

 0 | هبايسلا تد اذام # تاس وب

- 0 



 ٠ .ة ٍ

 اناك امهمأ الولو هيف امل نذأف ريرملا نابل ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انذأتسا

 ةفالخ ىف ناك الف ديدشنلا نم كلذ يفءاج دق ام عم هيف امل نذأ م ةرورض دح ىف

 هالمفريرح صيق هلاوخأ نم ةريغملا نب ضمد ىلع رمت ىأر هنع ىلاعت هللا يضر رمت
 لبق تنأو لاق رب را سباب فوع نب نمحرلا دع سلو أ يريغلا لاقن ةردلاب

 قشدمدب انك مايأ ثيغاربلا ضع نم ميلستلا 9 انبامصأ جاتحا و كل مأ ال نمحرلا دبع

 ىثمت ممئيغارب نال كلذب اومفتاب ملف ةرسأالاب اهثيغاربا اولاتحاف ةيك اطنا انلخدو

 ةمامث ىل ىح ا هيبش ىلع سنجلا كلذ اومس امنا ؛دربلاو لحيالا ناعون مهتيغاربور

 هل ضرمي يذلا قالا نم ثيغاربلا نا معز يحب ناف يك 1 دلاخ نب ىح نع.

 ناف ص.ماءدلل ناريطلا ضرعإ امو لمنلل ناريطلا ضرعي !5 اَس ليحتسيف ناريطلا
 ثيغاربلا كلت نم اوقل دق انباحصأ ناكف « اشارف تراص تخاسلنا اذا صيماعدلا

 بلي نأ الا حيرتسإال ثيغارإلا هريست يذلا نا كلذ وىرخأ ةيلب هل تناكو «ادبج

 نرصاذانهمأ ىريف ربرسلا قوف نم اهم ىمريف اهلع ضبقن نأ ىلاو لدفلاو كرملاب
 نم كلذ مار اذا لجرلا ناكو نيرشءو ادحأ نوكن نأ نم هيلع نوهأ ناكنيرشع
 اهم دبح ىف اولازاف ملثم ه ىلعديدش اذه لثمو اكولم اوناكو هدب تدب اهنم دحاو

 نيحنرتسماوماتف نادرالاو ناددالا ةلبوط اهولءجو سلا صّق اوسبل ىتح

 ةرقلل ضرعيو تببلا فيظن نوكيو لسغل لسفإ م اذا مانغاو ججاجدلا ىلا عرسو لمقلاو

 نولوو نو>حْضل اوناك كلذلو مسولا نهةسأر يفامو ريس ٠ دإ> سو نه دلوثبو

 وه دبلملا جاملاو ديبلتلا وه لمعلا كلذو مهروعش نودبلب اوناكو لمقلاو دقلا ينلك |
 سعاشلا لاقو اذه

 يبث نيبو ينم إب موقلاب 8 ةيشع تاضفارلا بو تزأي 1

 دوخَأم دبلم لك نرامح * موب يثك تصفار ا

 ىدوبلا نالحفلا نب هللا دنع

 ترش نم يتبلللاب رقرق * امو قيرفلاب رام انو ىنا
 جرش مه نء رام امو * لمفلاب ذب للك رعش نف

 ( نسم ب ناوبح- 16)



1 0 
 5 01 اعوداظدرد هللاو ال نيناحمأب 00 0

 7 مد باؤصلاو لمقلا ىف لوفلا باب اليم

 و للام هللا ءاش نا لوقلا' نم انيكمت اندجوام باّؤصلاو لمقلا ف لوقنسو

 ١ لا نأو اهمانا لمدقلاو لمقلا ةروك ذ نابْصلا نأ معز هنأ ةيواعم نب سأيا

 د 0 كو لك نأ حارركذو هوك « ظعأ هنأنا نوكي ىذلا لكشلا

 000 باوصلا نم 'ىث لاق امف سيلو ثانالا يف ةازبلا لمخل ةازبلاو

 01 كد للتو لبلاك هلخج يح طوبستلا ىف هتباكح نع مريخ
 - تروكب يتح رمش وأ شر وأ بو اههال_غ اذا خسولاو قرعلا نم يرتع

 "اذا ” دوس رمشلا ةولسالا س 5 وك هليل موو نفع ناكل

 0 لصان يذاملا ناك ناو ءارمح تناك ةرجلاب ييضخلا سأر يف

 هلا ىرتمإ 'ىث اذهو ءاضب نوكنف لوصنلا رعشلا ىلع ىلوتسسي نأ الا ةلكش

 . 3 5 فس هيف شيعل 'ىث لكو هأيذو هدارحو لقبلا دود ةرضحكلا رتمن

 ,يفاذو 5 لك هوس نأ را كام ابل نم.:قاف ميل ىلإ ةرفحا وم

 اة ناو ةلي وأ رئاظ وا ريمت وأ ةاشوأ راح وأ نسرف وأ ناسنا

 ظ ىلع ا ذ شيع أم عيجو مهليخو مهلبا روت اه .اف كرتلا دالب نم ىنعملا كلذ

 .وجْلاَو قرعلاو خسولا اهل ضرع اذا ناسنا لك بايثا ضرعي لهقلاو“ كرتلا
 ذاو و أو قو اف لع طرأو ناسا ىف اود ٠ 'اف نيمدحلا

 ْ ردنأ هباحصأال ةفيطق وبأ لاقو ؛ رشتنيف هبا ىف نك نكو نيس ا ةسأر

 6 11 : لمعلا ًرذب مكنادبأ حلصب اه متبانع ةلق نم هّللاو كاذ لاق ال اولاق لمقلا

 1 -أ لمققلا نانرو نيش نا ىمربلا دلاخ نب يحي نع ىنثدخ ةماع
 لق نسنالا ناك امو ربا لع ين اذا نابللا راخم رخالاو سبللا ىف
 7“ نإ ديلاو فوع نب جرا دبمل ضرع اع بايثا لدبأو رطمتو فان
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 كلذ الولف دحت ام دن باوملا جالعلا اذه عم تنأ اولاق رضف اق رع اوعطق وأ رضف
 حبد نأ ناويحلا يك ميج راب ىف ةنعاسلا تبا جالملا .

 3 الا اهدنع ناك اف باذسلا رون ىعافالا ىلع ت تيقلأف تايحلا ىلع دتشي باذسلا

 عو : ىعافالا لطاب اذهو ىعافالا ريغ تامحلا اولافل ايش اذه ىف من تلف ولف لق زقيلا

 هذ_هو براقملاو شانحالاو تار ها عيججو «صخي مو مع دق مرلكو تايحلا نم نم
 ترخدا دف اهناف لحنلاو رذلاو للا الا ءاتشلا ىف نك : عسلتو ضعت يتلا تابإبذ ذل

 يهو لجرأ ىنامك برقعالو ميطلا كرت م هنايح تبث ام: اهريغك تبسلو اهيفك ان .

 دارملا بحاص شرنبو غدلت ام رثك امو تاملا كلذكو.دارملا لكأ لك ةش

 ةيدابلاب تنك لاق يعافالا نأشب ربخم نم ضعا قرح اه ىعافالا مم بحت نمو ب

 06 ىنفأ اهرفاشم ىلع ةقانلا تمن ذا افالخأ نم عضلرب ابسنو ةنان تلا

 همأ تتوب لق هوم دئاوف اترخ قا عشرا وهانيبف عضنرب ليصفلاو ةرداس ة

 لوم نم رابغ اماهلكو نع اة دخلا ةعاسلا كلت يف مسل دورس ناو بيج | 1
 ,يفرشل عضرأملا 5 قلو 2# همأ لبق ليصفلا لتق يتح عرضلا نبل ىف مهب

 رات كلزإذ ةفلخلا را ىثمم ءاودبرشنو عيضرلا اهمبل نع ركسروُي

 أمنا نبالا نا اومهونو امد يفو ابامع ىف ءاودالا نم ةيربلا رْبظلا مهدالوال ءاك ءاخل

 همام هنا عرسأ م لا كلذ راصف مدلاو نبللا نيب ام ةبارغل لبصفلا يف ع

 برقع امارعا تعسا كيال كاف لعاب كانأدف ل

 لست نأ نم ل ريخ 'ىش سيل سانلا ضدب لاقف هعزج دتشاو هيلع نفقا | 1
 مط لاق دحن اذام مط ليفف بطق ةوةسس ايف ةقيم ةليل تناكو قرع يجنز ةيص :

 برقع كي 0 ناملسل ارئظ نا ريشب اننا ىلعود- مث ىنربخو « ةديدج

 ابعسات نا اهءاود ناف برقعلا ةذهامل اوباطأ ناملس لاقف اخارص اي ايندلا ت ١

 و نكس دقو تئرب دف زودعلا ت تقف ناكللا كلف ىف يك يرخ

 تىساناج أف اهريغ مأ كلن يبا وتب م هلو ال برع رأت لق جال

 رعش طفاسآو تدصرمو اهيلع يشف اهمعساف اهملع اباسرأف نيللابو هللاب كتدعن تاقق

00 
00 
 ِ 5ك
 : ريا

 هضعتلا 0 9



 2 * ا

 ١ 1 ذب
 "ىلا لح

 اص 0(

 نا 7 برقعلا ددجتو براقعلا ريغ ىث ابعسل نع تومبال م ضعل عسل نع 0

 + ىلعمت م"ابنأ ىلع كلذ لدف يه تومتف رخآ عسلتو ناسنال ان ديم الان
 ا حاعأ نمو “ لتقت ضغ اذا ابضعن راص كلذلو «ةمرغ اا

 3 | لس لستم 000 هد معلاو تانطلا ب رقن

 ع الا راقنع رئاط هرقنبالو 'يث هنملك |ب أي الف هي ربع ىلا رحبلا هفذش ربنملاو اهنم
 < أام هلدتق هنم لك أ دن ناكن اف هرافظأ تلصن هياحر هيلع عضو اذاف هراقتم هيف

 "أ 'يث رئاطلل نكي مو راقتم ريغب قبب اذا هنال ةلاحم ال تيم هناف لك أ نكي ملناو

 الا ناو رفظلاو راقنملا هيف اودجو اعر مهنأ انيوربخم نوراطعلاو نون رحبلاو «تام هب
 يجاعأن مو « اعارذ نيسخ نم رثك أ اهلوط ةكمسلابلاو توميف ريسبلا هنم لكأيل
 3 7 تومتف سانلا ضع عسات هو توم الو ىنفالا عض بلت اها براقعلا

 نأ نوكي كلذ نا ماوعلا عزيوريثك الو ليلق هوركملا نم اهم عوسللا
 هذ و افلا هنعبهذذ ايولغم الجر برقم تعسل دقو اهنطن ىف لمح وهو برقتعلا

 راب أب براقعلا مو فلتو ءابطالا نمهريغوانديطابف ,عدقوةفو رعمجولغلا اذه
 1 رارج نيب ام قرفك برثل لقاللتخا اينمو اهكريغو ةرارمللاك ابسانح اق التخا يم

 هو ةعس ةعسألا عضأوم ردق ىلع ابمومس ةرضم فلتو مركم ركسعو روزربش براقع

 نان م حتت يهفهثاذغ ن نم عوسلماهياع فداص ام ردق ىلعو راجل نيبامفالتخا ردن

 هلل ل وأ اب مسا ردق لعولبخلا ربغو لبخلا نم ويدل هيلع فداصن ام ردق ىلعو

 دعب اهرحج نم جرخمت ام لوأ عسل نأ كلذ نم دشأو' أهرحج نم ابجورخ دنع

 'برض راصف جاالملا هوجو تفاتخا كلذإذ لاق هب وج رسام ناف اهمو.هبف تمماقأ

 هنأ نينمؤلا ريمأ نع ةماع ىلربخو ؛ رخ ال حلصيالو ناسا هنع قيش ججالعلا

 ٍ 1 دوم ىلع كلد اذابابذلا نأ هبوسام ناو هيوهدسو ليربج نب عو-ثيتخبا

 000 اك اشو لع تلك دوب يتسلل نكس روسزلا

 0 نق رف جالك ريغ نم ةيف نكس ناكيذلانامزاار دف ىف
3 

 : ا مه كلذكو“ ك كالتقل جالملا اذه الواو ابضاغ اقنح ناك روزا اذه
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 م لسنلاو ردلا تاوذ نم اهناو عابطلا ةيئام اهما لاق هنال ىرخأ ةبومعأ براقعلا
 امفتح نا كلذ عمو لاق“ صيانلا ةرثك يف بضلاو ريزتللاو كمسلا كلذ ىرتعي

 هنم نجرخ هتفرخ اذا ىتح اهنطن دلج نلك أي ةدالولا تق و نأحو نذأب اذا اهدالوأ ىف

 دملا قايف هلجر يف اهنربا زرتغتف ةتيم يهو برقعلا ىلع ناسنالاأطي دقو مالا تنامو

 مالا نطل برقتعلا دالوأ لك يف ليف زغالا راعشأ فو لاق تلتف امبرو تضرصأ ام و

 بطمن نيح المح ىو تومت * بلمس رهدلا لمحال ةلماحو : :

 ىتلا لئاوفلا نأ الا زاوهالا ىرقو روز رمش نيءضو» يف نوكت ةلئاقلا براق ةمأاو

 نيح روزرهش نم هيف نوكشبال ايف ابلصأ نال نيبيصن براقع رك ذب مو زاوهالا
 تدلاوت ىتح روزرمش براقع نم ةوشغ نازبكيو قيناجماب اومرو ابلهأ رصود

 ةدارجلا دشآ هارجلاب اتوب نم جرختست براقعلاو لاق ؛مييدبأب موقلا ىمعأف كانه
 برقعلاّت جزخ وعلا جرخأ اذافامم تقلعت اهتلباعاذاف رحملا لخدت مث دوع ف زر

 دوع اهرحج يف لخدب ناك هنا ينربخأف 'ىناه ن , مهارإ امأف ؛ ةدارملاب ةقاعتم يف

 رخ ىعافالا ةئسلأو دوس ابلك تايحلا ةئساأو ؛ هتعس الأ برقع هيف قد : دان شارك

 انكلوبابلا اذه نم 'ىث لكو رحلاب راقعو ءاتشااب رافع رك دنسو ةفوةشم منال

 تبرض ىتم اهناو مركم ركسعبراقعابلتفأ نا مترك ذ ذكزاوهالاتايح رك ذ ذبا ١

 ارو هام فعاضت محلا نم لانف كوش ا ةلع ةيضع ةضعلا كلت نا نظف الع

 ىلع بدد الو نفع هل 'يث ىلع بدنال يهو هيرضن لف هرازا ىف فرجا حش

 ناكو ؟لانسالا "نم -حرخأ دق ىذلا رع ل لوَصأ يف ىو امرك ١ امو حو

 ىضرب ال ماجملا ناكو مح نا ةعسللا هن ' اعت ام حاصأ نم نأ نور دلال

 ىلا مزن مسلا نم فطن ار هبخو ةدلجو تاصن أ- ءر هايانث نال ريادي

 هءاوشُك نطق نم "يث ىلا كلذ دعب اودمع ىتح مجاحلا بانجأ نمهتبذجو ؛ 7

 تقلعت ملا كلذ ع قم نانا مهلا راع نم هيل عفت هصمب بذج اذن ةيوبألا

 . ةشيشح ىلعكلذ دعب اوعقو مث * صللاةوق نم عن سيل نطقلاو هيفرلا فن مو ناع نإ

 توم لوطاقا براقع اند جو انأ برقملا يفام بيجاعأ نمو “ ءافشلا يارد ل
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 طم سأرلا دود_كثم راكع فوح ف 1 000-- , هني ةمفنم عفن دلنح

 را كف نم يس دمر برغلا ثراس ا روت ىف راخفلا عضموب مث بناوملا

 3) رثك أو قئادلا هنم قسب دقو نينج لاقو قئاد فصن رادقم ةأصحلا ه نم

 دأع امسأ عسل دقو ىح لاقو ؛ ةحيحصلا ءاضعالا نه ءيشل رضب نأ ريغ نم ةاصملا

 ّخ سمس عسل امو تومتف ىلنالا تو نوقف براشلا تاما نم بورش

 8 م برقعلا قلتو ةميظع ةيؤم سانلا ينك هجولا اذه نم م يهو عوساملا توميف

 نا | الاوت بلو سنو اهم نعلا ذأ يتح هيف كرتتو نهدلا

 الو حبست ال اهنأو نينح كلذ فرع دقو ظالثلا ماروالا قرفي نهدلا كلذ نوكيف

 1 تو ناسنالا بل برقعلاو ايراج وأ انك اس ءاملا ناك ءاملا ىف تمقلأ اذا كر

 5 00 اال رخابأ دست تب سهو ترف اهو دصق اذاف هوه

 م دصقلو أهل ضرعي نم باطن ريبانزلاو ةيولطم اهنأ لعتو ءاسأ دق نم بره

 مغ :دولاو ةدوم سفانللاو براق_ءلا نيبو اهنع فاكلل ضرعت داكن الو هئيعل

 "تلو ري رخألا هل سخأل نيلطا نم دحاو لك نوكي نأ ةللاملاو ةلاسلا
 حام | ٠.١ ةدفعأو لك ضرعب نأ ةوادملاو ةعانل اررقم اميم داو لك نوكأ

 دسالاو ةحابصل مأهط ايهدحأ نأ ةبج نم سبل لتقلاو يذالاو رشلاب

 ا يب ار نواس ب نسال ةرقبلاو راجلاك ناسنالا ىلع

 ام نك "لو كلذريغ ىلع رذلاو دسالاو هل ضرع مل عئاج ريغ وهو هب ىم ولو ممطملا
 مب ناف قتفانمللاو براقعلا نيب م نوكن ةدوللاو ةملاسم دسالاو رْملا نيب نا
 ةقازتو مسلا ياست امنافغزولاو تايحلا نيب مو ةملاسع كلن ت تسبيلو أضعب فلأتي

 ذالا لك أيف ءاوملا ةئوج ف عاجاعر دوسالاواس دوسأو براقعلا نمبر ض نبي

 1 تازامو دارملا حير ل لثه تيوش اذا براقعلا مرو طلال هتضعاعرو

 ةيوشم ابلك أب نم ضعب ىد- :ع كلذ ققح ىتح ةحتارلا عب 0

 هنأ ليديج ' نإ عوشإت مذو' قرف نيمسلا ىبارمعألا ها نببو اهنيب سيل
 4 اس دحأ ضرالا يف اذ لاق اك ناكناو برقعلا ةربا يف يذلا قرم 0
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 دامرلا نوريدبو نددالو لمت يف نيش هنم رهاننالو رداشولا زحل ليحت سل ىتح

 اولاق « ةلمضف عيبرلا يف ال ناك ا لم اذا ءادوس ةراحح ليحتستف ايلبااو

 لضاامونالو ا>:ساد م ليحتسيف رب دب صاصرلاو ما ل ايلاف سا درمللو |

 سانلا هلمع دقو مئاق لصأ ةلاسسما كلذكو اينون ليحتسنف ءاملا ايميلتأ نوربديف معاف

 نم 'ىث نوكي نا زوجيال ملون امأف كلذ ريغو نحلل دولا ةراححلا كلذكو

 ىف كلذ ميج ىف نفد قلو رك ذ د نإ يجي ىنأو رك ذ نم قلخ ناويطعا .ء

 الا اهنم موعبال اهناف ىعافالا الا موعت اهلك تايملا لاقو ' اننكمأ ام اذه اثاتك ردص

 الو ةئيملا ناذ را الو رافلا لك أت الو اهلك أت '( ةنيم ةيح تأر نا ةيحلاو لاةتايلملا |
 ءاوملا هلخدي نأ الا يملا 'ىثلا مللالا لك ان الرا اع ةلاننر عم ةتيملا ريفاصملا

 نا ينبليف هلك أت مل ةمئاج ى هو هيدجو ناف اهنشءاقلل نم + يه امأف الاخدا اهفولح ىف

 اهضعب لك أ اذا مومسلا تاذ نوكي ام ثبخأ هلوقب نع امنا قطنملا بحاص نوكي 1

 اذا هناف دوسالل الا تامحلا يف كلذ نوفرمنال مهو يش لك كب ىعافالا اضمن

 مار ىتمو اخيأو لبق نم اهذخأ اذا كلذو ابعلتييف عوجيف ةنوج يف يعافالا عم م ناك

 2 ىف دعاصتال ةيللا نا اومعزو“ هتلتق يمفالا هتضءف سأرلا ةبج ريغ نم كلذ

 تالا نوحرختسإ نيذلاو قراذملا باعصأ كلذ لوش امئاف نشلخالا ريغو سل« .الا

 تويبلا عيبارت يف اهوحسم اذا بصقلا فار طمأ نم اهنادبأ سيب ارأ نومشيو مهما

 فقسلاى اعتو جردلا ىف دعصن دقوا ولاقو

 هد( برغعلا 5 لوقلا 2

 لبق امل راقلا باب ىف: اهنأش ىمانركذ دق انك ذإ ثرقسلا قرا ماه ركذنسو
 ىلا فاتخي مال جد اورب م مهنأ اومصذو فنحالا ةعنرص ىف لزا اح نب يب

 ٌبلعلاب بسبكتلل هسفن بصنم ملالجر الو اينارصن وأ السم الجو الو ثلا ١
 لقأ ام لاق عننا الو رضأ برقعلا ثم ايأ لا سلا نا ليف الف هننم بطأ نأ
 ١ ماف ةعسالاعضوم ىلع دش م اهمطل قش اذا عفنتل اسما ىرهعل لجو ع هبه
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 ؟ممطلا قوذو ةحئارلا مش ديب هيلا ام تمرف اهنانسأب اهيلع تضبف ارو

 هو اهيا المح يف ابل ليبس الو اهبلع فوكعا نم عضاوللا اهدالوأ
 و 1,1 ضبفلا نم برض دادحلا باينالا كلت ابلف تنس بوفواماا افارطأ
 دحلاةلقمللا بلا اوابغك امأف « اهذؤت الواربف رثؤن الو اهتجاح هب غلبت رادقمت ابل

 وبص يف تراص ضرالا هجو قعابفك تمقو ىنُف ابماك | ىف ةنوصم امن إيف

 0 أ فصو اك ةموثأم الو ةمولكم ريغ ةرفاو امرشن اهاعتسا تدارأ
 0 هلي

 8 | نبعلا ضراالا ةصف ابين « حوتف ىف نجاحناك نجح
 ١ لها وهو زجارلا لاقو يعافالا باِنأو دسالا ىلاخمو اهبل كلذك

 7 لاو حل نيب هبماثك « مص ١ نضافضف سأر نم اند يتح

 5 5 فوج نم هجرخأ برذم

 5 قلخ زيزتللاذاو دسالا ةسطع ى نم قلخ رونسلانأ نيرسفلا ضعب متزو

 ريك نم اوذأت ال حون ةنيفس لدهأ نأ نوهت ريسفتلا باعصأ نال ليفلا
 1 نم جرخ سلع ايف سطعبف دسالا أب نأ هيصأذ ج رفلا هير لأس |وكَشَو

 | 00 أو ركذ نم رينانس جوز

 شف حوت ىلا كلذ اوكش مهوجي ةحنار اوذأت اب تار ا خرب ماكت

 1 رة مونكت ريزانخ حلسف حلسيف ليفلا مأب نأ همأف ىلاعتو كرابت
 1 نا دقو صاصقلا ضمن ا دنع قفان ثيدحلا اذهو “ وجنلا

 الا ضمد ماأ نمو اهروك ذ بال نما ماسرأ ىفالا قت ا
 3 اهينيع ناو دعب اهقاخ م مل ةرافلا اوأر ممنأ نومحزي ابلهأ ناف لوطاقلا ةنيطك

 37 انف ل 'ىشل زوجي ال اولاقو ارتكرح ديشنو ابفلخ مب ىتح نوعرب ال من

 اب نأ لص اعلا ىف هل يش * نوكي نأ زو< الو ناو.لا ريغ نم قاخ

 3 شلا ليوجت هجولا اذه ىف اورك.:اف « لصالا اذه لثم ىلا ليحتسن

 ماديتسي دقو ادوجومالصأ ملاعلا ىف رداشونلل نا انملع دقو “ ةضف
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 ضعي بلكلا لجرلا نا لاقيو لجرلا بلك دق لكلا باكلا هضع اذا لجرال |

 ًاربيف بلكلا كلذ نوةسيف هعببصأ مد نم مب | رطةيفافيرش الجر نوتأيف رخآ اناسنإ |

 ظ .تيمكلا لاقو

 باكلا نم ىنشن 2 ٌؤامد 5 « ةيفاش لبجلا ماقسل يكمالحأ

 ارب ه رم باكلا ره كلذ نم لاقيو ةره ىتاللو ره رون_سلل نولوقي دقف اولاق

 ىثهالا لاقو رب ره ايأو رهابأ لجرلا كيو رب ار عدلا
 لجرلا اهمأ اعادو قيطن لهو * لحم بكرلا نا ةربره عّدو

 « سيقلا وما لاقو 9
 مايالا قرفن لبق سيملو * ىءرفو بابرلاو ربل راد

 م« رحأ نبا لاقو »
 رجح هأنب نأكل رإ يف * هدبعلعسيقلا امانا

 رمط فرطوهانيور سأك * اهبانطا كلما هيلع تن

 رهو 0 # ا | قون 1: وبا

 2 ل دصق 00 5 7 4 0 4

 نبال نع نينغتسا دقو 0 0 ىو بيلا 'يذ ءا 0 32 1 0 ,

 كر 0-2 ترام ا 7 ل وف ٍ

 هئادءصت نضمن همال ألف ا هيلع كشف لام ص 10 انناعصأ ن نة 9

 0 ناويح - 15)

 اهقاةتبيبح 35 تو اتيعلا#
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 5 لعدن وج رحدب مث 0 ر نودسرو ندفف هنواخدبو سابدلاو نيشارولاو

 اعيش ىأر يرتشلاهار اذاف مامعاو خا حارفلا هيف صفن ىف هنولخ دم راودلا هلغشب

 د هيف عمتجيف ناطيش ا هن ىغم اذاف هتجاحن رفظ دق هنأ نظو

 هاوس | ٠١ للطب ابلغ ىرض اذا هنأ ةيناثلاو ناريسملا رويطو هرويط لك أ | [هادحا

 لوقت يهو لجرب تقامتدف ةأرما اذاو ةرواسالاب ءاكبلا لزنم ديرأ اناو امون تريصو
 أنف اقئاد كنتلالد ىلع كتتيطعأو رونسلا ىلع ينتللد كناف ةحاسملا بح اص كنيبو ىني
 | نيف نادم نا ريما كلهأ هللاو دن ناطيشن ثيم تيبلا ىلا تيضم
 ذلانم هنع ةخاو ىكاط لع ذرنهب هيكتئ> دن وهاهو هذخأ ىف لاتحت م ايأ ةسخخ ذنم

 ىث أ | وجل هنالدلا لاقاريثك الو اليلق رينانسلا نم رص نا 0 هعاب

 ىديس نمنم كلذو ينم رونسل رصلأ وه يتف انتيحات ىف نا هللاو الو ينليقتسا

 َن انو كلنم هَ ركشأ وه ىتف ةيحانلا هده ىف نا هللاو الو لالدال تاقف يالوءو

 ' لا طرفلا ىفالا دحاو لكلا لك أي لو اهنوييطتسإو نيباتيسلا نولك أ

 :يبخ كيدلاو لك وبال باكلاو رحسلا هيف لمعي مل دوسألا رونسلا لك ١ نم نا

 طم عزو ؛ وليف اندنعتسلو صمح لهال ةليح كاتو يصخب نأ ال ليغ رجلا

 م سأر يموم توب ىف تناك ىت حلا ةنيكسلا نا ريسفتلا لهأ ضعنو باتكلا لهأ

 1 اتاك باكلا مس |نم قاقتشالا ىف مانو اولاق

 1 اكو بالكو بلك اهدحاو بالكلاو عاب ةباه لثم نامزلا ةباك

 0 لبقتب باكلو بالكلا بحاس مالل لبق ب كلاو بيجي بجنلا عمحي

 1 ىوننلا ليفط لاقو ديصلا بالكلا ملعب يذلا ميلا مضو

 'ج 5 نلكف نم ءأناح اهلا هناك جاجزلا أبيحا ص ىرامش

 : ا «رخآ لاقو 0

 ظ «٠ ١ بالكلاب حارت ءابظلا لمف « تدغ اذا حادصلا ىلا حارتصوغ
 ف عتو اذا موقلاباكأ أو ابلك لكنت لبالا تبلك لاقيف لبالا يف عقب ءاد باكلاو

 قبو سانلا لك أ دتومتو يرض اذا باكتساو بلكلا باك لاقتو باكلا مهل
00 

2 



 0 ظ
 باكلا ىوس مسابلكلل سيلو رونسلاو نويضلاو رهلاو طقلا كلذ نم ما ءارسأ

 ءامساب تسيل ىقابلاو ثيلاو دسالا الا مسا دسألل سيلو كليدلا الا مسا كيدلل الو

 هابشأو فالسو ةمادمو ةوبق اولاق اذاف رْْاكلذكو ناكم لك يف علطت الو ةعوطقم

 كلذك ةماعلا دنع ءامسالا هذه سيلو فيضلا كلذك و ةكرتشم ءامسأ كلت امئاف كلذ
 وندلاو سن آلاو فلالا نم هعمو ءاسنلا ةبحم نم امس الو ةبحلا نم رونسلاطولاق «
 جاجدلا الو ماما عم الو بلكلا عم سبل ام دحاولا فاحالا ىف مونلاو ةعجاضملاو

 |1 سانلل هبح ةوف ال ولف ىلهالاو ىشحولا اهبنمو اذه * سانلا شياعب أمث "ىش : عم الو. ٍ

 بيجعل سيلو اولاق “ ةيلهأ اهلك بالكلاو بالكتلا ن نم رث ك أ ينعملا اذه يف ناك

 بجعلا امئاو دسألل هتلكاشمو هتبارق دعبلو هير ةرثكل منلابيط باكا نوكي نأ نأ
 رينانسلا هاوفأ لبق نمو * دسالا لابشا نم هبشلا يف هنأكو رونسلا ل بيط ىف
 نحل ىصح نأنم رثك أ تامبطلاو تاردذلاو لاحملا تابرو رئارا نم اهثا 7

 يذ هاوفأو عابسلا هاوفأ هيلع امم ةمالسلاو بيطلاب نههاوفأ نع ربك لكل اوددع
 ناكامو كيد وأ باك مف تلبق ةسيفر الو طق ةعيطو انبأر امو ماعنالا نم ةربطأ

 شرابم نمالو باكم نم الو بالك نمالو عار نم الو طق سراح نم كلذ
 تنك رونسلاىأو نمو لادبو فحتو ةطرفالاو فونشلا هل غاصتو بضخ رونسلاو

 دبفلا ةبج ديصلا يف هتبج نأ لع هناريط ةعرسو روفصملا رذح غم روفصملا لتخي
 نم عرسأ هنأ مع ء اهماريط لاح ىف ةدارملا ىلا هتيون عفنرب فيك هآر نمو دسالاو

 مضل انج وحر هندي هيف جوع منا هداج نم عباو شاغل باها هلو ةدارحل

 بيضق يش وأ اق ارخلا ين 6 هرخا 1 ىلع هلوأينشو هبلص دقعي نأ ءاش ولو هيطلا ةعس
 راما بيعو طاب الا عسا و باهالا بيحر نابالا لهر هنأ سرفلا ثصوو نار 5

 اولاق «هقنعب ودعي أ؟او هداج قيبضو ةيطنإ ىلا اهمامضناو هيبكنم ىف ىتلا ةزازكل

 نب ىدنسلا لاقو ةضار اهلو كلذب نوفرعي سانو نولالدو ةعابو راح رونسلل
 ينايعا 5 عانصلاو ةععابلاو راجتلا نمو قاوسالا لهأ نم دحأ ىنايعأ ام كه 2

 تيخاوفلا ص افقابئاوبو ماماو خارفلا لك أب يذلا رونسسلا و ذخأيريثانسلا 1
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0000 

 0 ان وت اللا

 ذأ ىورو ' اماجش" اديس 5 < الا نينيما قوىع رحأ ًاطق اشرف رأ1 سنو لاو

 هم ل مىبرملا ىعرلا وبأ لزنولا «مغلا عيلط نينيملا لبشأ ناك ملسو هيلع هلل لص

 1 لاقف ريئانسلاب مهيلع اعدف ارش اهناذرج نميقاف ةيك اطنا ىرق

 مطو هط ىف مكحملا لزنمو * مههجوراتسالاىرببعشبراب
 0 دسيعل ريصنلا ىف « ايرتمم ماشلاب ىو " خيش 3

 ١ - ميطارللا تافيطل باقرلا ضقو 3 رك ىلا تابسرق هتفنكت

 مزايا تابيحر باقرلا بلغ * ةكباش باينالاو بلاخما نحح

 ا موجلع ءاقم ةلايذ لكحل * صنف نم كفنء اف نبل اوراث

 0232 يروك الو ليلا ىلع « كمنم ري يدازو تيبأ ين
 :رافلا نم قل ناكو ركب نب دعس يدعسلا ةيجان نب ديزيل ةعرك ىبأ نبا ىندشنأو
 را , لامفريئانسعلاب مربط أعدف

 0 ىناحأ دم هلاىزخأ » ينام كمه. ال كلام ريهزأ
 ' ىبارج نووتح سدانهلا سنخ « اهاذآ ةريغص نويعلا ع

 5 عورم ظحل نظحلب * ةيغل لك حبرك فودالا مث

 7 بائذالا ةليوط سؤرا لعص اهنادأ تعردت هايحلا 23

 - بارنالا ةبيحر نوصحلا لح # ىوشلاو برنالاو بلاخما تخش

 .٠ بانمالا ةديعا ماشبلا رغ « ائاحس نهدالب هلالا قس

  باجنسلا عرادم دولجلا اهنم * تابرست ثويللاك سرعل ىرب
  باينالا ةفيهر هابجلا حطف « اهزاجتأ ةفيطل باقرلا ىلغ

 3  باضخم تعدأ ة ةشب داسا * ياكم ءاراف تابتم 0

 و كلل رسب با رونسلاوةعرك نب ديلوت نمةديصقلاهذه نا نظن نحنو

 1و ةماحلا فش رونسلاونصبلا ةبفاث كلذ عم يو نينيعلا ءادوس'ةرافلا

 أ شوو لاق «ضماحلا الو راحلا ماعطلا و ودب نأ عطيتسي الو هلئاقم

 | اتالم مام تاقتشثلا ريغ اهسفنأب ةئاقلا ءايتالا ريثك'

 م 1 00 1 0
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 لكو قرازلاو باقعلا كلذكو قرزأ سبل ىزابلا نال نيئول ىلع عقو نيملا كلذب .
 ةازبلا نويعناولا ىلاو باي“ || ناولاا ىلا هذ قوز ووك اولاق اذاف نيملا ىهذ 'ىث. 1

 دشنأو قرزأ ىزابلا لاق قرزأ اي ةيواعم هل لاق نيح ىدبعلا راح لو :
 امتويع لكش ريطلا قاتع كاذك #* اهنيع ةلكش ريغ اهف بيع الو ظ

 نب معتم دلو ضعبل ناورص يب ضع لاقو ءرمخأ هل لاقبو رغيسأ لا ف ل

 لطخالا لاقو اهمويع لكش ريطلا قاتغ نا مز كلذاذ رجأ بهذلا لاق رحأ ايقريون
 لكشأ ةلجد ءام ىتح ةلجدب مهؤامد رامت ىلنفلا تلاز امو :

 يدبعلا را# قرزلا نف اهريغ ابطلاخ اذا ةرجخاو ةرفصلا ىلع عقت مدنع ةلكشلاف

 ناوصصو كلم ا دبع نب ديلولا نب سابعلاو ةربوت نب متمنب دوادو هنبا نمحرلا دبعو .

 ناقل تائب نم زيع يهو ةماعلا ءاقرزو ينادملا سبق نب ديعسو ناوىص نيد نبا

 نيركب نباو اركب ناكو ريهزنب سيف هب نومءاشنب اوناك نممقرزلا نمو « ايداع نبا
 اركب ءاقرزلا تناكو هقحأ ال ثيدح الو نيركب تنب اركب ءاقرز سوسبلا تناك 1

 ين نم قيلاما رْخاو اههريغو ناشقرلا مبنم ةبلع نب سيق ىب نم نويعلا قرزلاو

 نع رام نبا ىهن نيح ةدودرف وبأ لوقت هيفو رمحأ نينيعلا رمحأ نامعنلا ناو 0

 دقلاو نيني رعأ 1 « هل تافو رام نبا تيبن ىفا

 هربحلا - يثو لثم اقطنمو # ومده دل شوملا 36 ب

 لحنكم نادمخ نم قرزأ لكل * ةلك أم هللا لام ني 7

 «رخآ لوو ظ
 قرزأ مؤللا نم ىص لك امك *« * ربعكم نب اب كانيع تفرز دقل . 0 ش

 ريهز لو رخآ باب ىفو
 ميختملا رضاحلا ىصع نعضو « هماجح اقرزءاملا ندرو الف 0 0٠



00 

 3 لول ىتاف هيووأساو هلاركحو هنابطأو هءاتكو هتبارقو هنابحاو هلاناو 1

 دلو نذل لوقلا كلذ ؛ نعأ مل ىنارءإ'تبهذ ةيبصعلاىلا سيل يا هب فرعي الوق

 || 30 هلع اورو ةلحللا هذبم اوذغو ةنايدلا هذه ىلع اًوشنو ةلاقملا هذه ىلع دم

 " اوكلاةدابعقراصصبتسالاوةبرهدلاب ةنايدلال وقع قوف ةنانويلال وقعنأاعيمح انملع

 ظ | ليلا قوف برعا لوقو ةدبلا ةدابعو دبلا ةعاطن ةداعلا قوف دنلا لوةعو

 دب و أشنملا ءادف ةنوحنملا ةرخصلاو بوصنملا رجحلاو ةروجنلا بشملاو مانبضالا

 ظ |. كمارو فالسالا ديلتوبءاريكبلا مظمتو سونلاب هنجالع نحال .اد

 درب ' !نافلوطب اذه 1 مالكلاو ؛ ديدش جالعيلا جاتحمهريغنؤفرعبال اع سنالاو

 قوف مه شيرق تاداس رك ذاف زيوربا رك ذ ىلا بجعل كامد ىتح بجنن نأ

 ل ' اه قعاو ةاره نم ربأ اولاق دق ريئانسلل جملا لاق يرسك لاو .ىرنك

 14 لاقوامل بلا ةد-ش نم كلذ نأ اومتزو اهدالوأ لك أت اهونباع نذلا لوق اذهو

ةدالولا دنع اممرتمإ نونج نم كلذ ابمرتعي امنا مهضعت
 ق :رشأرماع هعم بهدد عوجو 

 ١ ؛مبش رطش لاو طيش ىل اينالوب ضانجالا نم اهريغ ءارجاو:اهئارجا نيبام

 ونسال بصعتنال برعلاو طوخسم لم اطاثمأ ممالا ىلع ىلع درااف اهدالوال ضرعت مل

 ف ف مكون ا لب اسم اذه امو. حلا فالخ كلذ ىف ابيلع مهوتيف بضلا ىلع

 ظ هيل داز ةحتار يجو قاف ميثلاب ناكل كلذ دواع مث هرتس مث هوجنل ثح اذا رونسلا

 3 | ويف افلا د دارأ امناو دارأ حيل رتتسو مركلا سيل ملقف بارتلاب

 : ضلا فيراصت نم عدم ىعدباع ىفقنو ليما الا هل ركحال يذلا“ همينض رهاظ

 1 اىنبك ا دلل ةةيستف نم هومتيطغأ ىذلاف اقح ناكنا هومتلق يذلا نأ ىلعو

 5 ءافالاو دسالا نويع ليللاب جرست ىتلا نويعلاو لاق « ليمجا ةليضف نم هومتبلس

 .وارحأ نويعك ةيبهذ ابنمو قرز اهنم نويعو فويعلا رحس دسالاو رولاو ريئانسلاو
 0 تان نإ ناسح لاقو ةيبهذلاو قرزلا نيد يعافالا نويعو ابفاتعو ريطلا

 5 نوايضلا نويع 2 ابدثلا موجب 0 ءارجع ل نسما نأك دبر

 .سواذاو دحاو نول ىلا قويا مهمافقرزأ بوث سانلا لاق اذاو رون.يلا نوضيلا
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 امير ىتح ناهدالا كلت يف ةبغر حباصملا ىلئاتف باذتجا اهئالخأ نم سبل وأ هربو

 : 56 ىلئابقلا كلذب قرتحتف دنوتب 00 ابفرلع ىفو البج |:

 0 هلا قاخ عم بلا ا : فيكفب امل تاملا

 تلاط ناو سانلاب سضأت ال يهوا ةطرفم ة هشحوو ةهديد_ش ةرفانم ناسنالا عابطو ١

 ابلتق نع نولفغي ال هو م سأت فيكو اس قلللا سنآ رونسلاو مل امرشانمأ ١

 أمماو تيكف قفار | ضمن كلذ ىف ناكل لكؤي مع تناك ولف ممءاسم نع علقت ملام

 ذاخناو أهنم ىذأتلا ىلع اهلك ممالاف ) ماجا ب 1 ضرمعب اك ةتيم قرالافقانل . ظ

 لاو.الاب يضوتلاو تابمالا حاكلا ىلاسانلا يد لقعلا اذه ت ثدارزو 7 ريالا

 ءاسفنلاو ضنالا بحاصو تسراوس ةماقا ىلاو تابيّملا كين يف ليك وتلا ىلاو
 ةريغلا نمو ةءرحلا نم دعبلا ةءاغ ىف ةمأو داسفلا ةباغ ىف رهد فداص هنأالولو ٠

 ا عسا 0 0. ذه 1 منال نطتاوزؤتلا ىو

 ةماعلا هن . ىقأت امرومالا نم فرعي 0 لوقلا ادهلاقيذلاو تيرا خ طلع

 0 0 دادكلا ا لمجج كلما 0 .

 ١  7 8هاف ةوبن باصت'ىف هتماماو ةماما نامت كلل 58 0
 كلن يغب رع ةعلرشلا عرشي ىذلا نال ىأرلا ليبس كلذ ناكناو ةميرشلا هبجإ

  0 0 0كفروا :| 1 م 0 دسفأ نام رات وكب نأين

 ا ا ع" ا الملا نسل

 ل ساعد ١بفل . ٠.0 د32 1

 ا م



 22 ا

 رشا
 < لا دا

 0 ه0
 لا اوراتخاو تادايصلا اوراتخاو ريئانسلا اوهرفتساو تنام ابنم تاكأ اذا يتلا

 لألم ب ؟ذلا لمع ريطلاو رافلا ىف لمعي سرع نبأ نال سرع نبا ىلع

 و لك أو ىلقي دونسلاو طرفلايف الا ااك أي ال م ابحذي نأ ةسيرفلاب نصي ام

 5 جاجدلا لكأي يذلا نأ اكو «هعابطو اهعابط هن لبوف يذلا وهو أعزف هنم دشأ
 *”از اب لصج ىذلاو ريثك مننا لك أي ىذلا نأ امو يوا نا هئازاب لعج يذلاو

 3 طن تايحلاو قرف دشأ بئذلا نم ةجمنلاو ةحمنلا ىلع د_سالاو ىئذلا

 هاو ىواسي ام ناذرجلا ىف ناك ناو اءِزف دشأ رونسلا نم ىهو ناذرملاو

 ,* رثكأ ناطيشلاف ناطيشلا قاخ نم هومتلعج اما منك نآف اعزف دشأ هنم

 :تسا امنا ناك ناف ةكمس فال ل

 آف ام لكف ناطيشلا قلخ نم نوكي نأ قحأ كامسلاف كلمسلا لتل ىف همذ ىف

 | اوك ضم وأ اداو وأ ن ذاك ارح ءاللا ىف نافلا قرع تتراو همقتلا هب

 لالتعا نأ ىلعو ؛ فيلا ىلا روسنلاو عابضلا نم هلك أ ىلا عرسأ كمسلاف

 4 لا نأ عز نميف لوقت اف ةكمس ىفال ا ةرشع ىاتنفل رحبلا يف لاب ناو رونسلا

 رسك نأ نيب لهو هنم نيب يش ىأبو دكمم فلآ ةيام لاتقل رحبلا ىف لاب

 رافل | ىف نأ مالو ةعامجلا رقت لهو ىثرملا فوشكملا رسكلا رهاظلا لوقلا

 لاو راقلا تسي وأ « لق ناو ريما نم "يش !مترضم جزامب لهو قفارأأ نم
 باي | ضرقنو باسملا بتكو ملسملا بتككو ىلاعت هللا بتك لكأت يتلا يه

 0 دسفنو نطقلا يون رسك بلطتو
 +5 :: ىتلا تسيل وأ اهمانذأب اهتجرخأ اههاوفأ تزمع ناف ناهدالا وسحنو

 تلت نكمأ اذا ءاوملا ىف عاتملا قلمي ىتح برملا لك أنو لالسلا بقثنو

 21 صرحل تايحلا نيبو اهش ىتلا ةوادعلل تايحلا توببلا ىلا
 يأ نال «سوفنلا تلتف ترثك اذاو ملزانم ىف ابءامتجا يف ابيس نوكد

 ص نم هلدب الام الا سانلا توب ىف تايملا تماقأ ام رافلا ناكم ال ول

 0 هاك 0 نكلهأ اعرو ندد فاعلا كلبتو لحنلاو سفنلا

: 8 
 ناار ا
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 متزو“ ريملاو ريزانخال ضعي اكرينانسالضرعي دق قالحلانا هربخ درأ الئم متزو
 ىلع سيل هناف قالمملا ىف ىتح 'ىث لك ىف ريما اوهبشأ حلزلا نا رظنلا لهأ ضعب
 اذه سيلو كاين داينرا نم ةنؤمهيلع يجز سيل ظلغ دقو قاحالإ يجيز ضرالا رب َظ

 ضقنيو يتاحلا رتس كتبي ذيبنلاو «بلاطلا وه نوكي نأن الملا ليوأتو نالملاليوأت
 مويف ماع ميلا ركسلا ةعرسو هل لامحالا ءوسو ًادبأ ذيبنلا نورشي مهو لمتنا مز 1

 قنا ان ه انحاص ينربخو ارهاظ هماع ناكل اح ىنعملا اذ#ه ناك ولف مأ اندنعو 5

 8 . الا [هدحأ موكي نيميظع نبرك ذ نيره ىدنكلا قاحسا نفسو /

 هلذس يذلا لثم هنم سمتلب الو حك انلا عئاعال حوكنملا ناو نوكبام ًاريثك كال ظ

 ب فو ةوتعو اه نزل مط. كك هدالوأك رمال“ ا

 ةحاط عم ةرصبلا ىلا اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ريسم رك ذو ىريجلا ديسلا لاقو
 هنع اصكنام. ىلع تماقأو اديشن ملام تدبش نين ل1 و

 اهدانجأ ةرصبلا ىلا ىجزت « جدوهىفنيقشالاعم تءاج 20

 اهقالوأ لكتأت نأ دير * ,ةره ابلف يف اهنأك 08
 نم هلضف هنع هللا يضر ىلع ىلع رفوب نا ىلع داق ناك دقو نيئمؤأا مأيف لاق ام سب

 ىلعةريساهركْذ ىفو اهمف راسل قحلا دارأ وونينمؤملاتابمأونيبرا لو

 ؛ ةمرح مسو هيلع هللا لص ينلل ىمر وه الو ةردف اهبلع ىلعج وه الف بلاط ىن

 املتقتوانس رانطلا قف لاارانبع قمم ةرهلا دالوأ لك أت ناربجلا ريئانس ةزإ |

 ىلاانعجر مث “ ةروكذلا نع اهزجت عم اهنودىاقتو ابسرحت مالف بلطلا دشأ اهلل 5

 قاخ نم دونسلا نأو هللا قلخ نمةرافلا نأ تش تشدارز معز رافلا ىف ت تشدارزا

 هلك ًاريخ هللاقلخ ىذلا ' ىثلاذوكيذأ لوف لصأ ىلع ىموجملل ليقف نأ ناط

 نأ ايم دج جولف فال ل نعال هلك اقفومو هلك

 نم ادب اود- جي لف هب اولتبا ءالب رافلا نأ نورب مهلك سانلا 0

 رينانسلا اوماقأ دق مهاندجو م ءاغشلاهل سمتلي لزانلا ءادلاك هنرضمفرصل لايت

 تانوجعملا مومسلا ناولأ امل اومنصو تادايصلا ناولأ امل وبصل م٠ سرع ت

 ( نسم - - ناو -15) 'ء 1 !



 ذآ هاف ف نبع اذا ريئاثمسلا ثأن او ةئياعملا ضع وأ زان لاو لئالدلاب الا ايو

 انم الو ةرتف نويرتميال لاع اق "سهاظ ىهىثب ًاراهنو اليل لئابقلا لهأ نوحايصب

 ىلا لاه عم ل نددرت نهو هلاسن عم سلاج ةريذلا ديدش رح لجر برأ

 2 يع

 دل

 ان
 يو
57 

 تطيل تد.مغان دقرحو تا>خ دق ةرح نم كف دافسلا ب باط ىف نخرصاو

 للا كرو ىعرلا نار>هو دابزالا نم لهحالام لثم سانجالا ةلوذ- نم 'يشثل

 ءول تقولا كلذ ىف وهو ةريثكلا نيالا كلذك نوكيو هسأر مروتبو هلطايأ مشن

 ىلا ىكللا رظنو 'اياخ هلم فام ةيالث مآ ءطلا نم 02 هعانتما عم هرظ ىلع

 | ل 7 |ةءبالردبم وهو هفنأ مز دقو سنبإلا ققشك نم أر ع امو متو أ

 او او اموإ ينوأر ةرصبلا لهأ نأ تدووأا هللاو ناوزغ ن ليعامسال لاقف هيف وهام

 وليعامسا هل لاقف هريثكك و ىلام ليلق نم تجرخ ىتاو ةغصلا هذه ىلع ليللا ىلا
 سبا لهأ اس عبج ىراد قاو + عضال قوتك لا كذا 3

 ءأللاو ةينلا امأو لوقلا ىلا الا يمتقبسام هللاو كلن ليعامسا لاق ' نه الا أدبأ الف

 م نانالاو رجملا ةشاعم دنع سرفلاو راحالو ' ىص انا دنم اذه ىنمتأ هللاو انأف

 2 ندي م نياعي مو أ ناع ةفصلا كلت ىلع ميش هن لمعاو باطو قانو حايصو

 ,نانسل |أو اولاق «ىرادتو ىواست نأ دعن الا امتاك.هاب توسل الو اهئانا ةروك ذلا

 1 ايعأ تنثأ ناو مهنم ايلا بحأ نطو ناك راد ىلا داد ن :رم !مابرأ لقتنا

 7 3 , ةيدالا ,هراد نم تبي هاعرف مهتفرعم ىلع مق ' ل رادلا ترك :ًاف اهولوح

 | باكلاو ةرم اماو ةيشخو اما ةددرتم تف ىلوالا مهراد

 ؤ!ىواسرونسلا لاح امللا ؛ رونسلاك كلذ يف مامماو رادلا لهأ

 5 3 ' ىنملا لاقو اعيش واس ل ربك اذاف

 3 0 طبخ عيب هاون رع ع هللا دبع رو:سك

 هز و ىئابلاةفبالاو رجح نب سبقنا ءورمأ عم ربغ ول رعشلا اذه بحاضو

 0 وةمره ناو راشإ عم م قدزرفلاو لطخالاو رج عم م يس ىبأ
 امثل ىلا تيبلا اذه فاضل دنو بأ ا لاق ام ةنس فاأ روعالا

 3 ا

 ميه 3
 4 "0 5 ري ١



 جم أ ها 0 ا 1

 هب سدلو ىعارلا لاق يذلاب هبش اذهو

 لئاه حضوا ءاقا نم قا هنأبل دنع رفقلا تائب تبت

 لئاق سرعم ىف كسم ةءيدج * هتيبم ىف تفرخ نا اطقلا ناك

 فرع تنا نبأف كسلا الا بيظ ال لوقت فيك ةيدبم نبال تلف يمدصالا لاق
 تاقف لاقربنملا

 رجح تناهذأو -نابلأو « ربنعلاو كل للا الا ببط ال

 دقي 7 شيبلاواهرضت الف مومسلا ىذتنت ةمود شببلا ة ةرافو ا لاق لاق

 نع تاو ؛ هشير قرت الف رانلا يف طقس هناف لدن هل لاش يذلا رئاطلا كح

 اماالزاو قرا انا ىف طقس مل لظلا ف نفخ بلحطلا ذخأ وللاق هلا نومألا
 ىبأ نا | ميزو م مراكنا دتشال نامرك نءه.ءا# يذلا هد قاطلا نأش ع نم اوناع

 نم هل : قرتخح 0 بخ نم هقنع يف ىذلا بياصلاا ىلع نهارا سف ناثرامل

 نش ناك هباو هيلع بلص هداعو د اديس ىلع ىلاعت هللا يلص جبسم ناك يذلا دوب

 دوع ةماش . رهانأف نيماكتملا ضع هل نطف ىت> رظنلا لهأ ريغ نم اسان كِذ

 صلرون:سلاو باكلا ب>اصلاق « هبياص نم 1 || ىلع قلأ ناكذ نامركب نوك

 لاما هلءتجيف مطلا ضعبب هيلا ىر لزتلا بحاص نا كلذ نف نوؤخ هرشو مل
 هلك ايال مثبطح وأ لدع وأ دوفاروأ بح فلخ هب جاب يتح ريذمل صالاوب برا

 هتقرس ىلع رثعل وأ هيطعأ ام أسال نأ فاز يذلاك الا مثو أنيع تفثلو وهوذ

 تانبو نالمجلاو سفانملا ثم اباكأي وهو الا ةئيبخ ضرالا ىف سيل مل“
 هذهو رذقتسم لكو ةث> لكو نان لكو رافلاو براقعلاو تايحلاو غازوالاو نادر
 الو ابيلا تفتلاالو اهاطذتو اهعثابطل مومسلا عضاوم بنتجتف ضايغلا لخدت ماعنال

 نيئانسلاو  هدحو لقدلا ىف لإ الا طلغت الف ةدحاولا ةمشلاب نيققيلا ىلع 'يثلا لكس

 ثارشحلا هذه نم هدع يدحالامو براقءلاو تايحلاو غازوالا لك أ نم تو

 نم ىنا لكواولاق « دددش هرشو ظياغ سخ> ىلعو شاعملا ةحاصمب لج ىلع لدي الب

 اه كلذ فرعبال م مولعم نامز ىف جيه نم أبل دب دفة الخام نوبل ع

52095 



 يش ىف نم برقي ام سباب مأو هب تدي ان كلاب بلت دق لسو

 ١. نبالا كلذ نال هل مرحب الف ةريزئخ نبل نم ىدملا عضنرب فيكو هل

 هول كلذكو مسالا كلذ نمو ةروصلا كلت ع نءو ةعيبطلا كلن نم جرخو

 ارم اا رحت انو 0١ هديب سبل سغوملاو رخا ريغ لطلاو ملا ريغ كلانا

 ءاوملاو ءاوه رانلا لون دقو ' "سيل هناف يتفملا مدلا كرك ذن ىلع هنم ردقت الذ

 7 [موي رفحت ال ناذرملاو ' دج اديمب رانلاو ءاملا نيب يثذلا هبشلا ريصيف

 ا : مده رفاوملا نال "دا وا بنت#و رطملا ناكمل ضفخلا فنتحتو قيرطلا

 0 ل مال تسر داتا

 لاس
3 

 "1 جومأ مو 4م رحزالر * ةرذ ل-جرالو بوملا طواف

 27 د_لولا ترن ردن # هراذ ع ظائم قرعل : كرداف

 ْ 8 # نم ءارحصلاو دجلا ىلا + اثحال هضرألاو كعتسم يف راغلا ىرت

 م باحس نم قدو نهافخ #4 امنأك نرفاشنا دره قلق هافخ

 نربظأ أ حف اريفخأ داك أ ة هنأ ةءاسلانا بنس ا رثونه ربظأ نهافخ

 70 ىتمذ ين نا ديرب اهنيعأ ةربزنخ ىلع يتتلمج صماع ىن نا ىلا سمعالا

 ئ 1 1 /ةلاؤجو ىسؤمو ةرأف لوقت برعلا ميج نيب نمليقعاهزمبم فرحأ ةعبرأ
 ة كك ا قو لبالا ةرافو كليبلا 0 شفنا ف أ مسا اهيلع عمق أم

 0 0 ١

 5 اقل ةعع قهش جرأ اذ # ريشفلا أبنم طلاخ ةروطمم

 56 : سعاشلا لوقي لبالا ةرآف ىفو

 رت عمل ايش وم أدب اذا # امنمايم يفكسم ةرآف 0-0

 : ِ_ ل 7 3 / , 3 :

 نيدو ءاغلبلا
 ا 2 ,

 3 000 عنارلا فرحا ركذ طقس )0 00 4 0 ل
 ؛؟ 0

 اا
. 



 لسا ظ

 دعب دماجلا كانه نقتحلا مدلا كلذ ليح: سب ىت> ريعشلا ىف اند 9 ةيح ةرافلاو هل

 لا تريل لالا انثث مارب ال مدلا كلذ ناك نأ دعب ايكز اكسم اهنوم | ش

 هل ةمزاللا ةحتارلا كلت الا اهّدنع سال دوس ناذرج يهو كسا راف هل لاقي ام راق

 كلذو قل ةشدشخو مهاردلاو فونشلاو دوةعلان ثبع ال س 5 ىفو لاق

 آدحاو آدحاو هلق م اهيلاوحو اهيلع بملف نامزلا ضعب ىف اهرحج ن « ابجرخم 6 ١
 ماشلا لهأن مالخرنأ ىماطفلا نب قرشا رك ىلااهرخآ نع اهديعل ين

 صرملا هفختسا اهلاص الام جرخأ دق هار ايلف رايد رحج نم جرخب نم لش

 انأ لاقف ةنطفلا نم اباب موسفْلا قزرلا هل حتفو مزحلا هكردأ مث م اهذخأ نأب 0 ١

 ىلا هديعلو هيعب راند لوأ دنمف لخدب هشأر اذاف جر م اد ام اهذخا نأ ك ا

 ةنم هارأ تنك ىذلا ىعضوم ىلا تدعو تامفف لاق لاملا فرتجاف هيلع نأ هناكم

 دي رف رخآ ًارانيد ذخأيل داع الف هلخدأف راني هذخأ مث ىلاعتسللا ءاشام جر خب : ل

 نم ثيدحلا اذهو تام يتح ضرالا هسفنب برغي مث ءاوملا يف بأن لبقأ رانبدلا
 ءاسنلا هابشأ و ءاسنلا ثرداحأ

 3 راغلل هن وعدب رخآ بابل : 1

 فو ناليألا ىف مهضعب رظنب م رافلا ضرف ىف ةسارفلا باوكأ هيف رظن ىذلا وه

 يرفلا ضع ىف لزي دويفلا ريخ اما نا نو .زيو فكلا رارسا قر فانك

 تيد لهأ انه نا افرلا مل لاقذ افريل هن ثعبف هيلع ساح نآك ' هلاحسم رافلا ٍضرق

 مهياعهوضرعت نا مكيلع اف رشوأ ريخ نم عاتلا ب بحاص لانب امرافلا ضرن نو ضر

 نوضالا عضو لضي تلضا روصنلا ثعبف هوداصت نا ل لبق

 ري أب كنملع لكيلا لاقذ انا روصنملا لاقف حسسملا ادله بداص ع نم لاق 3 اق منو

 تلأسو « اياذك وأ الهاج نوك أ وأ ةفالمخلا نيلتل هّللاو هنأكربو هللا ةمحرو . ْ

 فشألاب وهو ةرافلاب سيل لاقف كسلا ةراف نع ةلزتعملا باصأ نم نب راطملا

 . 31 هباعلا ىلص هللا لوسسو نا الول لاقو عنطصي فيكو كلما نش ىلع سن منش
0 5-8 

 ا
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 كس 3 2 1
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 ١ عسل ةاقثلا دم) هوءاع * فاكا هيلو دنت اذاف

 ١ 0 هضأل ىوقلاي « لبح ةناطش هنا اومطخ

 : ' موديلا 5 ىوغلاي # 2 لوح م. ةينح:م اوبصت

 نسف انم قوف منا « صكرب م هو ءايغلا 4 0

 ل مواسم مكس أذل هه قالص مب ثول كي

 3 52 ةر تح انكسم « انرفتءا 1 تان

 . مزفاحخ انمجو انارذن « ءاضق هانروئس 5-5 نا

 6 ىزر نم اذ نا « ىتيرعتقفتوبكنملا شش
 )مو هيف توبكذعلا ردنا * ىتح ىلد ترمم دق 5

 7 موك 11 و ديز * الا ىهدلا هشيمبال اقع

  مواظم يحاف ىنثغأ نأ ه ايابذ ىدانب هفك اجرغ

 موكا همشي ذي نم « اوند قيطأ ناف يترذ لاق

 3 0001147 « روتسلاو رافلا يف لاقو

 - .انسل اهوفم اممخ ناك دق « هدبعاو انرو:س لاق دق

 -. انفك اهل ىرتشاو تطنمل # مزاج دنع تبصا وأ

 "المقر يب بذك مهيف # .اودغو يئاحص انمج ١

  انجش انتي ناذرجل تناك # ابئامث وامه ؤومم لك

 ل ارا براوش يذ ذرج وا « ةشخشخ تاذءابدج لك نع

 9 0 .انكس هتيفخأ تيك تناك * اهم تعج ةرو:سل ايقس

 د سولو اهو نافورعملا رافلاو ناذرملا اممم بورض رافلاو لاق .
 بريل داومساوك رافلانم لكسش عيارلاو دل امنمو بابزل اهنمو بارعلاو
 د | جال توك: ةبود يهو كنسملا ةراف رافلا نمو رافلا دلو لثم

 عج ب ةالدم اهترسو ديدش باصعا أمرس بصع اهداطصا اذاف اهمرسو

 نك ىلا ىنلا "ف رون تنام اذا ايسكو ارحبذ كلذ مكحأ اذاف

 2 سالم 525
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 لاق« ريملا فانصال عماج بهذم وهو ىمالا عيجج نم ءارعشلا هيف تعرف بهذم

 | لكو قفرملاو ضاحرملاو فينكلاو ججرخلاو بهذللاو ءالمللا طئاغلا عضوأ لاشو

 ةلوسفلاو ةءاندلا نم مه.سه ةذش ىلع كلدب اضيأ اذ_هو « قاقتشاو ةءانك كلذ

 نع ىماعلا وبأ ينربخو عيجرا !نمداحرلا مجر ىدبزياا نعو « حدقلاو شحفلاو

 عجر هناف ناسنالا ومن اماف ربلخخاو رعشلاو لوقلا عيجر الا عيجرلا سال لاق سأد

 لخنملا وه ىلذملا لاقو مجرلا تاذ ءامملاو ىللاعت هلل لة
 ىلتخحي لفتع ىف خان.ام « اذا بوسر مجرلاك ضيبأ

 فرت انكف ةلبقلا ام لبقتسا دق موقفا ص اندجو ماشلا انمدن الذ ثردحلا يفو

 رونسلاو رافلا ىف لدبع نبا لاقو هلل رقفتبتلا

 موتعملا كبيس نم لاحسب « ىئثغأ داوجلا ةحلط ابأاي
  5ميدق كاذ تدع دق سلفم « ىناف يدفن كتذف ىبا

 ميظع كاذ تاعف نأ جرجا 6 قد يال لوطتو أ

 مينيلا ماعط ىف هللا ىغقام * ىنع سعاقت الف ملعدق

 مشوا م باتكو * صيحأو ةرج ريغ ىل سبأ
 مدأ 0 أئمقرز لق # فيغرب هلا ءاسكو

 ميرك فيض لكل فاطو « طيشن برام كاكاو“
 موقي ام هحمر خرشلا رذب * بيرص ع امم ذِسو

 موجنلا روذت يت ىفاطلو « يديصأت رك ذ دقف ىلبح ثر

 مولعم ميياع مست كاذ « فيغر فصل هيلع تب لك

  0مرام انك اس نك دلو « يتب راف اياوم هنم رف

 مومسلا ىف ىًءويشاوحدتال « اولذ يراصنلا موصاذه تاق

 موصت موب لك ىف ق> وهأ * اميج ناق مث رافلا ك

  1ميهذ انيف تناو نذاب سان * !!ىف ماق دق ءادنلا نا تلف

 مومدم سد دارقو * تاسفنخ ىلع مهداز اولمج 9 ع

١ 
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 1 هاا را
 م لت مما ملا سيصنو ءايلا نود فال االافو كاذب دا

 ار عألا لب كنقو نيت نبءادل ناودرافلا ءرخ نم ًايهت دقو « هنع قاطنفرافلا

 رسأو رصخ ىنديَق يذلا امأ لاق تشن * يث يأ داةنيع عاجوأ هي هيف تءعمتحا

 قرذو رئاطلا 'يرخ لاقيو ىرناك ىتخ ءاثخالا دحاوو ايثخ يت“ روثلا ىثخ

 مو لاقي اسباب نوكي. ىتح اعجر وجالا نوكي ال ىباعالا نبا لاق , قرزو

 0 ١ ىعاشلا لاقويثولا هوج مسأو
 0700 هادلا طق هنو ناك « يتح هيلع بابذلا منو دقو

 ظ ونا كر ردو واسجلا ثورو ماعلا وصو رثلا رخو بابذلا مينو وهف
 3 ام عيب مسا ةرذملا لاق" رب نم التكم انل يدهأن مريب لانا لاقو“رقبلا ءاثخو

 8 مقرذوةحاجدلا تمر لاقيو « لاقام ريب زلا نبالاق اذلو ناويلا عيمج نم

 أ ةءرخ لاقيو ةرافلا ءرخو ناسنالا ءرخ اولاق ةرافلاو ناسنالا ىلا اوراص اذاف

 ظ وااو | ا ديما كلذ رامتس دقو رك ذلا ةروك ذ اولاق !6 ءاحلا اهيذ اولخدأ

 3 3 1 هاج هيلع من ىف ,ةراؤز نإ ظيقل تب وتاخد

 0ك .امابرأ تع ريطلا ء « رخ دسأ ونب ترف
 نأ موبحاص هلاق اصعلا ديبع للاقنو ريطلا ءرخ دسأ يبل لاقب كلذلذ

 75 4 ” ةنراح نب سوال اه لق
14 

 | تاو كبح نا ترند بس 2 # 6 دو اسما دبش

 : دخأ ناسا قس نا مو ريشلا مجم فرع نأ دعب لقاعلا ىلع بجي

 واف ة والا وللو رم مو كلذ نم ع نكمأ امب لإ هلام رطشن ارعش مبلبجأو

 : :ابلالا ٠٠١1| اولا عقوأ ثرتكبلل ىذلاو هتفنعاهلام عيجج نم ءارمشلا ىلا

 ظ 2 0 لوتس ٠ كنا وطميو نوذخأب ان يرأ ل

18 1 
 وألا لعاب دهس ف او جامرلو هيخأل ةفيذح لات ام ألو

 نم باوج لصالا نم طقش ع
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 نم ندسحأ ةجم نأ الا ناب وهف سانا م هاش 'ىث ىأبو اهمالك ىف ع . برعلاو

 1 اوذ لاقو ام اهلوف ةأشال ايم ىذلاو ضع

 موغبم ءأملا مسأب هيدانب عاد « هفوخم ام الا توصلا عفرب ال ٠

 لاقف ةبض أ يرتشا دق هآرو هفسعتب ناكو يرمعلا قئبول ىريفلا دابع وأ لاقو

 ةافطلا لمف تلمف * تاماملا حبباذأي # ا

 قاشق وغاب تاه ولا نم تحر ||

 مه نايبصلاو

 وو 'وولاقف ابلكهيبأ مسا ناكو مالغان كوبأ نم مهباب ىلعبملي صل ليقو « ابمسا
 هع فورحن حاصفالاف ناسالا ضن رع رئاط لك نأ قطنملا بحاص مذو

 لثه باكلل م دقو ريزتللاكلذكو نايبصلا ا 0 2 ىوا ١ نبالو ةحنولا

 رثك [فورملا نمءاخبل ايمو فاقلا بارال انهو كلذ هابشأؤ رو 0 ١

 تدبحأ ىتمو ريثكلا ددعلا فورحلا نم الامم دق امدجو رمال ىلا ت ترص اذان

 مث ليلا فوح قف شعل ايضا دهوو ننانملا انرا خيا كلذ فرعأ ن

 نم ام ناك ناام فورحلا ددع نم ىرت كاف هدنع فقونو هعّبو هعمسلام ضخ

 لاجلا ةلغسوثم عضوملا ةملاص ةنل تراص ابتفلأ مث تاعاطتس الاو لوقعلاو تاجا
 أف تعضو ىتلا انك امأب هلج زدق ىلع اهم . ملكتتلا ىلع رسسعتو دتشيت امنا تاغالاو

 ىف اهدقستو الفنون ابسلسو ات و اجرا دف لغو هلو دنا ١ ٌظ
 موعايتباو جئازلا عب ىف سحب لجرلا نا 'يزوأعاو يجزلا نيب ام قوقل 9

 لئاطلب مهنم قلعت الف انامز ره مرواحيو زوكلا مب عيابو مهمالك ةمأعل م دحاو ا م

 سان رو:سلاو ؛ كلذ ىلا ةجالا طرف ظفللا ملعت ىلع بابسالا نوعأ نم نا هللا ظ

 ا لسغيو ىلع هيأ اهنمو بءاثن هنأ اهنمو سطعل هنأ ابنم تادساب نأ 0

 ناهدلا ناك ريصي يت رغصلاو ربكلا دهب اهدلو داج قربثو ةرملا عطاثو هباعل هيني
 تمعزو ءاغيباأ هرمسفن الام ةناك- لاو فورألا نمنابرغلا ضعبل 0 هداج ف ى

 نكملو لوبلاصح وه رسالاو هلوب قاطيف رسالا بحاص هاقسي رافلا ءرخ نا ءابطأل
 و ناوبح تاكل 3

 اوارح نيح أبنم أوعوم_س يذلا اهوس مناك امام ةأشلا لوهسل نذلا

 . مسا ساس

 لا هع ع 2 مكويط وس هيب سا دع 7 بعد 2و تاجا

 هنأ كد انسب
:9 

 اه اة دف ادب ؟ يا
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 7 لو لطموم اك م « ايرثلا ءون انج احح قس

 2 لف اياب اموداود_سو « اهوزرحاو لا 1#

 اد [ودملا جئاجد رشعو « ةأاشو ةبك اف تءدها اذا

 1 الس لقلا ىدر نءرشعو « عارذ امطوط نيك اوسءو

 2 17 هللا وك لمن ىلع + ىنولمحيل كاذ تبدها ناف

 1 لبو ريغ نم مهؤام- ميغل * ءاور م نوهما' سابا

 8 علا لاعفلا نكلو * شيرق نم عرففاوبستنا اذا

 3 ببؤذ وبأ لاقو هبجو ىلع لقللا وه أاو

 | دركم ربا دنمو ىحلا فر # مهطزا تنفماعأ نا ىردرفال

 2 | كدت لمس نروفرت باب هجم

 ١ 0 ش 2 ه«ناسنالا الخ ام ناويحلا »

 املا اهيف لخدب سيلف لناوبطا فانضا ىاباتك عضو نالف لئافلا لاق اذاو

 ظ ف اجو زع هللا لوذ وهو رخا "| عضوم ناويحللو' سانلا مالك اذه ىلعو نجلاو

 را لك مهاهملاو عابسلا نم جملا نأ اندع دق ناويحلا ىهل ةرخ آلا رادلا نإ و

 ' نوقتشب دقو قطانلا وهو حيصفلا وه ناسنالاو فرشأ ناك سانلا ةلكاشم

 تا ءاسلا يلا ركذلا يف هونرق اذا قطانلا مسا حيصتو توصت ىتلا ناوب لا
 نم ايضعب ناسا نم اين اذاف ؛ قاقتشالا اذهوةلكاشملا هاذه هوا قرنلا

 لف ع نء مسالا اذه 5 ناك ةيفابلا فانصالا ريداقم ىلع هن لضفن ام رادقم

 1 ' اهومس امتورص وه كلذ ناكف فلأو ءاطو فاق فرحأ ةئالثةاطقال
 3 0 حاكلا لاقاطق ابسغن اهتيمست ىف ةقداضابلا

 ظ 0 ذل نم تاقساولا ت + اقداصلا تاقطانلا ناك

 7 ةاطقلا رك ذ يف رخآلا لاقو
 لس شرالفرلا قابو اقورط *« ابئثمب ام تربخ دق ةفداصو

 | او اطق اسمأ ت تخ#ز نيح اد_ص اهرب خو ةربخم اباء
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 عوب بهمن لم ليعل نهو *# هنم يأنلا ندرب تالدم
 لابق نارالا ةفص ىلا راصو باقلاةفيصاول 0 .

 عوسمل ةبلاط حانج يصع « تايلوم نمنوتم نك
 وزوج مرص نع محلا ضلارغ #* تدافتسا اذا ثررام ليلق

 هه« كيت هاهي دع نب دج
 ل

 عومز ةشركع سأر رجب * تاضريوع نيب كفن اف

 عومخ تاراف نارخ ىلع « اموبو تاراص ديص دراطت

 عيبتلا نم ميرغلا ذال 5.« هنم نيفرشلا بلامت ولت
 عيفر ركو ىف نيخرف ىلا * اهامت نطف ىف رثلا اهأمع

 عيل لسحلاك نرمجامجح * اهيف شائحالا نم اعطق ىر'

 ىلع يثعو 0 رثون لضفلا وبأ لاق اهيلجر رخؤمب امناعمز ىلع ىثَت يتلا ا
 ةاشلانم فلظلا فاخ قاعلا عمزلاو باودلانم سنالا عيضاوم ىهف اهلج ريما
 ناسنا اهرثأ فرع لايك اياوف رخؤم لع من نأ هو در ا

 ةشركملاو ىتارآلانم ركذلا وهو ةرص اززخوةص اذ دراطن امنأ ركذو“ باك

 باقعلا هذه لوقتو ثينأتلا الا سيلف باقعو أ أرأ تاق اذاف اهدلو قارا

 ناتملاوتانملا شانح لاو: فورم ل نطلز ؛ «ززخ لوفت نأ الا بنرالا هذهو

 ىلع اشنخ ةيحلا لم ضرالا تارشثح اضلأ ىفو عوبربلاو ذفنقلاو بضلا ضرالا

 ةءادالا 9 هلوذ ىلعو لمفلا نونعل يم َر باود ىتتذأ دف مهلو

 عضولا اذه ىف !م مآ تالا الا دارأ ام لضفلاوبأ لاق 'هنأسنم لك أضر

 دارأ | ا لا تالا 7 تالا لك ألا عرسأ نإ

 هلوق اهناغاب تلا

 عل زنلا ./لسحلاك نرمجامج * اهف شانحالا نم اعطق يرن ٍر 1

 لسحلاو ميزتلا لسحلاب اههبش كلذلف مظعلاو محللا ةليلق ةفيخس تانحلا سؤرأ ن نإ ا

 رمجحالا فلخ لاق ثيفملا سبل فينا

ْ 
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 “اذ ١ ةيروتلاو اهدارأ نا اهطيلغت ىفو ةسارألاو ةللاب ابدت ىفو رحملا

 موا 0 هباع ىه ام فالخ اهودع مهون فيكو ةميدملا نايب اهتقرعم ىفو
 وهف يذلا اهرثأ 1 ضرالا ىفو ةلوهسلا ىف « امناعمز

 0 بيس بحجعلا ارفنأرخ و ىلع ءطولا ريتوتلاو زيتوتلا ةليلا ىفهل لاقيأم ضعن

 مم اما ءايزل نأ يرهزلا نيسحو ىثراحلا دادشو تسرد نب ليقع 3

 3 3 لاقف اهرك ذ يتلا قافنالا

 2 1 امل نأب رعشل لو * ورم قافنالا ىلع هب ماقأ

 : ام ردق ىلع ابلخادمو اهتدعأ ىتلا ابجراخعو هذه اهريذاحم يف عيباربلا ريبدت ىلع

 ىلع قراخلاو ريماطملاو لايتحالا اوجرختسا امنا مورلاو سرفلا تيب لهأ ناو
 مر لاو نامبالاب ىروملا هنطاب ىف رفاكلا لجو زع هللا يمس امناو “ عيباربلا

 * اىثإ ةيروتلا ىف عوبربلا ريد ىلعو ءامصاقلاو ءاقفانلا ىلع قفانملاب رسي ام
 5 ١ سعاشلا لاق

 ظ 1 مزنا 0 ءانفت و أهافق ٍِق عصق ناطيشلا اذا

 و زع هللا نكلو لمعلا اذ ةيلهاجلا ىف نكي م مسالا اذهو

 ًليةيبسس عادلا لوف نا انملع دقو لصالا اذه نء مسالا اذه ملل

 ب بارت حسملل مهتيمساو نارف هللا باتكل مهوفو مرضخم مالسالاو ةيلهاجلا

 .نا ةنانل ناك اذاو ةيلهاللا ىف نكي مل كلذ نا قسافن فذاقلل مهتيمسأو

 3 53 هلوقك ةغالا لصأ نم قافتشالا ىلع ءامسالا
 0 ا ىلا ةمواظملاب ضوملك ىؤنلاو ه

 ظ 3 ف ةيبرعةغل امنأ لعو هرثأ عابنا ىلعو هببوصت ىلع برعلا تعمتجا يت>حو

 ِط د اطن فيكو عوبربلادا رض نب خام رك ذو * كلذ قحأةمالا لصأ
 1 0 .لاقف ةناملاو علا نأش ادب رك ذفابلطي ام عيمجو بالكل طلاغتل

 ...عودقلا فنأ ىف خرلا ناكم « هنم نيرض نوفاتسا اماذا
 0 فش الب لان ناكدن ا « ودبت نبت اغض تامح دقو

1 

9 ! 
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 هنأ, اوذصو ارح مو اهطاشن طرفل عزفنلا ةديدش ةغاور امأب ةقانلا اوفصو اذاو
 ضحلاو بانلاب ضعلا عمجيب هنال رهلا كلذ ىف نورك ذبام رثك أو ارفد ىف تبث دق
 ثراملا نب 'ىباض لاقو كلذك عبس لك سلو بااخلاب

 التخا ليوات وأ ره ليوان « اهزرغ تحب ىرت جوجرح ءامداب

 مرؤم يثملا جره نم يشحو « الاهفد بناجي ىأنب امنأكو
 مئلابو نيدلاب اهاقتا ىضغ * هل تفطع 22 مه

 هللا دبع نب ورمع لوف رونسال ءاحم ا ىف عقب د ااممو “ اديدش اعزف رهلا نم عزف ليفاو ش

 دلاخ تن . دعس مأ يف ديلولا نبأ

 َناَرِبلاَو لل اياب .ابوعل + ىف م روكا

 قادصلايف اره تيطعأولو * لهب. آل: تف اقلط 7

 ةلظنح نب ةعسر ىلاوم نم نو ىصقلا ورم تام الو اونا كا 7

 ىتح قيلط نب دلاخم كلذب اهيبش اومنص دقو اولاقو ةتيما رينانسلاب مجر ةرمعبلاب ت تامو
 2 ادحأ اومر سانلا رن مل اولاقو «ناهلسنب دمت ريب دن نم ناك كلذنأ هلهأ 17

 رقحأ ريئانسلا نال الا كلذ سيلو ةتيمو ةيح رين انسلا نم رثك أ بالكلاو ةنيلا
 صرد دحاولاو صاردأ رافلا دالو الو نالطغلا ناذرجال لابو لاق * نئثأو ره 97
 رجح ن نيل لاقو صوردو صاردأ ال لاق عبادلا دالوأ كلذ 1 ئ

 ماركلا قالخاب ةلاءب * تلدا دقو نيردلا م | اف

 ماؤتلا لبحلاب هانةفنن * ما نا اذإ .

 عمق ءاقثانلا نم بلط ناو ءاقفانلا نم جرخبف 'قفان رئافملا هذه نم . بط اذ
 يفو ؛ ءاقفانلا نم جرخ اذا وه قفنو جرخم يتح هب حام اذا اقافنا هند لاقو 1

 باب سفن ىلع بارتلا امج ىفو ءاطهارلاو ءامادلاوماعصاقلاو 'ءاقفانلاب ؛ عيب ربلا ل حا
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 و حافتلا لك أ ناس لا نئروب سم لاق هنا لسسو هيلع هللا لص يبنلا نع ىورب

 دا لق رج نا ؛دك ارلا ءاملا يفلوبلاو ةلمقلا ذنو ةرقنلا ىف ةماحملاو رافلا

 دا ىلص ىنلا نع هللا دبع نب رباج عمس هنآ ريبزا

 ف ال ناطيشلا ناف كحابصم * ؤطأو كءاقس كوأو كءانأ رخو كبأب قاغئأف

 يف 1 تيبلا لهأ ىلعق رحب ةةقسروفلا ةرافلا ناوءاكو لحي الو ءانإ فشكي الو
 سن || ىو مكيلع تافاوطلا نم نمإ رينانسلا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 انفا الاهحو نهذاخ ال شيلو نهذاخ ال هند ىلع ليلد باكلا رؤسو رونسلا

 ءأ دقق رياتسلا ٠ ءايحتسا بحأ اك لسو هيلع هللا ىلص يي لا نأكو “ ناذرملا لتفو

 | ف ةأرما تبذع 0 ل 7 هع عفان ن ع “ رافلا لتقف

 و ضرالا شاشخ نم لكأ اهلسرت لوابقسن ولو ا

 . ' ىف ةأما تاخد لاق مر هلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع ةماس ىلأ

 9 35 نم ديصت ابتكر يه الو ابتمعطأ ىه الف بت سر ره والا ىلا

 0 6 ١ 3 ترد اذكو اهتشيم تابقأ الك رانلا تلخدأو تنام ىتح ضرالا

 تبأر ىتحو لا يتح راثلا ىف هبصق رحب نجحلا بحاص لسو هيلع هللا ىلص يب لا

 0 ريسي نبا لاق * ضرالا شاشخ نم + لكأت ابعد ملف اهتطبز يتلا ةرها ةب>اص

 الا ةفصب ف صوب رونسلا نآفهبشلان هن هفصو ام الا دسالا ةفصن هفصوت 0

 ا رانا ف نال ىعلا ىف ملختلاو بونولاو ءاضءالاو ةروصلاهب اودارأ اذا

 6 ' م الا * يد كلذ نم دسالا ناولأ ىف سلو ةيحنلخلاو قلبلاو راو

 اقو ضِالا سرفلاو ضال ناشرولاو ءاضيبلا ةتخافلاو ءاضيبلا ةرافلا نم

 م 006 رونسلا ركذ ىلا ىمهتيا نيح راما كلذمامح ىلع هئامد ىف ريسإ

 ا

 1 - ردصلا لماك رخؤملا فلخ *: سنببتم هيشم ىف ناعبخو

 ُِظ - روصه نانسلاك لضعأ لكن 508 مني فضغأ رغم را

 يفت بس قبس ةيضرأ اجلال لو
 5 مح بذبم راجنلا ضحم « ةباغ قياس ليلس لك صتخي
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 هلاللاو الملا اذ هللا لأس 0 2 هيف رونسلا ماقأو # :

 هلالملا لوطا هدا يك 0 ايش رب ملف ةراف ير نا

 هلاح زش ىلع يدع ابيثك س « أرلا سا هشار امل كلف

 هلام نسحب هتللعو رين « انسلا سأر تنأف اربص كيو :
 هلام دي لثك رافت ىف * ىاقم فيكو ىل ربصال لاق ا

 هلابخ ىشم تيبلا يف ىشمأ مث « ًاعوج سأرلا ضفنأ قرأ دق
 هلاءبلا ميك دمت الو هلا كل راض اذقاو 00

 هلانمو ة ةشيع يف ميمأ أ نم « ريخم انأ تممس ام اذاو #

 هلالم يىفانلحر زاج نم نا نود الو دشار انا 0

 هلاطم الو هنم بعل ريب رو مدلك ك..لع ةلوق ىل لاق

 هلافكب سام نم 1 «* ءوس خيش ا 3 9 35

 « اضيأ لاقو ١ ش
 «  راطق دعب افلخ * هقئر دعن نم ةقفر * ينته زافلا 33 1 ظ

 هدد ما ر ف ادعاض * ىد 0:نمأ ر سرع نبا * هقفص تبيلإب | ولزم 5

 لبا قرط انءاج * هقاس ملُض نم هقش *« ديدح فيس هفيس 1

 هقلف تيبلاب عد مل « | 1 ا لد « ةقد بابيلا قدفا 2

 أهنم ترصلأ ةقفص « هقفص ريدلا باب نيع * ىنم قفصل قأو

 هةلب هول شغأ * سرع نا لثم ةقرز * هترزنيملا داوس يف ل

 م« اضيأ لاقو >
 ءوس تاليوارسو * فافخ ابنم 15 * ىلجري رافلا ذخأ

 فافدلاب برضو * نفزب ىلوحاوجرد « فاعض نيباسو
 فافزلااذه امنا « اولاقق اذه املتلق 22000
 اولاقو ىتسأ اوقما * فال ىف قاوه نع « اوزاؤ 9 ةتماق 9

2 
 ل ىلا

 يفاعرلاب تارتساف * هن وذ نيع اوةفبص * فالس كسمو 3 0
1 

2 

1 2 
 « لل
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 ةدغ لقول قيند ناكوأ مثلا قيشم ناك اذا ناسنالا بيعا برعلاو

 ل نيبلسلاب ةرازجلا محض م * طفل وذ ذرولا موب كلبا عمدأي

 ظ سو بالج كاف لحاف كر .يدانلا ىف ةديلولا قلت

 ْ 0 0 وار راتب # هتملت باص فص لوأث نك ام

 | 00 3 ادبأ هلبن ىجرب ال ىذلا تنأ

 ظ ةع رحملا ىفابجش ةرافاي « ةعذحو ةدابع كي وعدن

 3 رونسلاو رافلا ف قمقمشلا بأ لاقو

 0 اختو قيل بارج نم 4 ىتب» رفقأ نيح تلف دفلو

 ”ءراملا اكل جريخ امصخم © رفت ريغ لها ناك دفتو

 ش هزل راد هنم تاذباع « قف 2 دق رافلا يرأف

 ِ هرايط يلا ةصوصقم نيب * ىتس نابذ ليحرلاب اعدو

 ”' هراف تييلا بناوج ىف ىرب ام *« الوح تيبلا ىف رونسلا ماقأو
 0 و يذأ هيف شيعو ع # وحلاةدش نم هنمسأرلا ضفن

 | ساو وابيك كالا نك ا ةشاوامل تلف

 مل طق يانغ هنأر روأ# :سريخ نم تنأف ًاربص كبو

 لا درع رفق تب طسو ىاقم فيكو ىل ربص ال لاق

 | ريوك 1 بصخم # ناخ تدب يلا ادشار رس تلق

 ل راو قوكلا ف يتحو * ىلد يف لزذي تو.كنملا اذاو

 هزاع ' ةبلكو بلك كيب ه ىسمأف يبلك ماجملا باصأو

 00 «اضيأ لاقو )»
 «  هلمث بالكلا ريجت 6 « بلا قرجحأ نيح تلف دقلو

 لاَ )| ا يس هدم ةراضءلا نم تيبم ىف

 | درع دإنا راطو *« ريمللا ةلث نم ناذرملا هتلطع

 نم نيجيرب مل نيح « بصخ لك ىلاهنم تابراه
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 * بارحلاب شرب امتاك # 0

 نعهم قلفنا اذا ناذ رهاب هيشيف نداعما ىف لمعي ىذلا عئالاو رافحلا وضع تمر

 زجارلا لاق اعر راصف ةيالصا

 زد زح لالي ووو 0 نو زفخ دزولا اذادروال تددعا 1

 + زوغ وا ناؤرح وتبع لكل © ظ

 دشناو كلذك لازال مص أ عيباربلاو داك لاو بابزلاو عيباريلا رك در 1

 11 ناذالا مسن ال « رئاح باز مو ] 1

 لبالا قلخىف عرجلا هيبشت ىف رارض ردب نب درزا يممصالا دشنأو انودشنأ اذكها

 هعرج فص وفهاةسهل فيصو فصو ىف لاقف هانغفصو ىذلا لكشلا وهو بابزلا نامت

 رجاذللا تافهرم نم ىرذلا لاوط * ازراهم تدجو ول برشا هل

 رداغ ريغ تيرقال ىلا, كلثمل * ةحينم رود تفداص امكلو

 زجتحا اذا هداج فوج ناك * ٌرحتحا اذا ىتش هلاوم امو

 راافدلا بابرلا جابئاك عرمي « هفاحدتماو نيفكلا ال ىوهاق: ِ
 كيملا مزلا هز هرارأ 1 كاكصلا رافلا#ضرف رك ذبو موقت ركميوهو ينارعا لا

 رايس نود ارارض تلعج اذا + هئوفصو رايسإ "ىلع نوهأ 0

 راربا ريغ نيطف نيب قوسلا ىف *« هتفيحص ىدنع ًارشان ىئئابا '
 ىراصنا باغذا مهماذآ6فشت *« اهب نوظفلي اظاطع ىلا اواج ٠١
 راكنا ريغ يف مماركم تعجأ + ىتمزالم الا ةربج اوبأ امل. 7 ظ

 رابه نا راد ةدروم ناو * ىلح ادغ ساسح نا تلقو ٠ ظ

 ىرارباو ىذقن ينج رخيف ىنع * مي و 0 امو ٠

 يراعهنفج فيسو لحرب ىذح * ةلحار ريغ مولا تبلج امو 0
 رافلا نم ابظفحاو ةفيحصلاوطاف * نمز هنود قا ءاضقلا نا :

 ) -1١حيوان  سم (

 5 270 د هال 0-0077 تا 0 ا اا دم . ١
 هم 2 7 >-- 7

 بيس هس با - 1 - هش ول سور ست فص ع د ١ يس وس سس



 هه ١ كايا"

0000 

 000 (م.)
 0 او اوناه ليق ناو <« او الو الاوخأا قولوقي

 1 ١ قّرسنينارعلا ضرأنم كظخ * هتلو اعيش راح اب نرقحت الف

 اق يلع زوجت تفنوورلا# , دشرلا كيل قال لاق ردب نب ةئراح تاب ايلف

 امي ناركذا تلأس ام فطلأ ام لاق ناذرملا ةلا كيلا وكشأتااقق دعس

 د ىفلوقي يندم اصاق تءمسو لاق“ كلذ نم مالغاي اهل رثك أف مودألاو م ذل
 8 رق نم دك مانع نيو اقل نيو انام لأ نذوب كا

 42 نم هلخدب ىذلا ناكل نابعش 0 ىلع ىطووأ مهضنعل نا يت

 0 خو ء اهيلع ءرطو وأ ام ىرول ةرافلا نم هلخدب ام ردأ 0

 5 ) ثتراص لق ءامتش ة هيح اعد قرزالا ناماس نأ م3« نب ل نم لاجر

 ل لع اهرادأ مئارنم يتم ىلع اعل ات اهيمنلا ءاورسع ىف اكاجدب

 'اهقلح نم تردتباف اب برضيل ضرالا ىلا اهم يوهأو فادجناب عنصي 6

 : | انعاش ذخأف اولاق ةخرص خرصو بر ةراغلا يأر ايف امدردزا تناك

 : ه لت ناسنا نه مهوجعيل م وقلا سا ىلا ءام_.ثلا ةيخلا كاتو ة ةرأفلا جارخاب

 42 0 ةيبو ةيح ىعافالا لك ينم نيئاوحلا ضل تلأسو ' هذه نم رفو

 (لك نال اهنال ةنتتم تسيل اهناف ىعافالا امأ لاق موذملاو دولملا ةنتثم تايملا
 ةنوكيأم ةملا تنأر ارو ادب دش ابلط رافلا لطت أمماف ةماع تامملا امأف

 كنأو غارذلا نع ظاغأ ذرملا : تدلتبا دف اهدجأ مث ريبكلا م اممالا لثم اللا

 3 دو ىلا عأ لوف لثم ال و لاق يذلا رأ و هجولا اذه نم الا تايحلا

 08 لاقف اهيلع اعدو اهم دجوف 3 ناذرا نم قاف راصمالا

 0 8 رسملاب تببلا َتارصاعل * باقعلاب بر*+ 1 3

 3 | يقرا ا لقرعلا لكلا بايثا ىلا تر
 ا ا وسلا يرادملثم * تانذ الا ةفلخ تامئتسا

 0 0 لاش روثسلاب يلع اعد م

 . تالادبدع قدشلا ثربنم + باهالا رمأ نمل يوهأ



 مذ !
 بجوبالمادفا نموةدوم'ا نم من الرارف نءهوهمم امال ماذ راو نهو ةمم عاشا ال

 هروح لغد يح أمبنم دحاو للك لعل ! م ثدشنلاو بخرمصلا الإ وه سبيل دل ءاقتل ا

 نطيبعا الو 0 ءامذ * يذ لوطأ بضلابرعلا لوقو

 فقسلا نكس نا هطايت>او هز رحن نه غابو راغلا نم ريفصلا لتش نا رذحأ الوقتيلا

 فقسلا ىف ةرافلاو ضرالا فرونسااو هب ىلاربهل نا ديرب وهو روئسلا اد اءرف

 هدس رونسلا لوقيف ريحتتف ليبس اهماع رونسال نكي مل اهنيبم لخدت نا تءاش ولو

 قازتو ايعت نا بلطي امتاودوعيفدع نا هنبيب راشأ تعجر اذاف عجرا هراسيل ريشملاك
 اذاف اهيلع يثيف ضرالا ىلا طةست ىتح تارم ثالث كلذ اهم ل_عشالو اهمدادن وأ

 برملا يف نعمتف لفاغتلا ربظأو اباببس ىلخ ارو اهلك أ مث ةعامنامم بعل هيلع بنو
 نأ يحب ىذلاككلذك لازب الذ اهذخأف ةبلو ابيلع بنو تحي دق اهنا تنظ اذافا

 هنروب ناو ةمالسلا ىف اممط ناك ام ىوقأ هذخأي نأو هعدخ ناو هبحاصن رس
 لعشو بن رالا َكِلذ لثم باقملا ل شب دفو “هس فلو هصيخش ذل ناو تسالاو لا 1

 اذاف انذ رح لع وه اذا ةيؤر ىلع تاخد ديز وأ لاقو ' برقعلا يكاذ لثم وا بلا

 عيياريلا'ن نم ريخ يه لاق ناذرجلا لك انآ هل تلفق الك اف رانلا نما | تجضل

 رحبلا فيس لهأ نه سان ناكو قيوسلاو زيللاو رمل لك 5 دنع اهنا بابض

 ةيح ةيح أامومسل اوناكو ةحاممو ةروقم عدافضلاو رافلا نول ١ نان 7

 رجح نب سوأ لاقو لأ لاو ل
 1 : أبماذرح ةنس ىلا .* ممدرطفامصعلا يأ مهني ]

 ةنايز نم قرسأ لاقيو بمص دق لبق كلذرلع داز اذاف نمسلا يف أدب اذا يبصلا لحت مح

 ىلو نيح ردب ةيراخل سايإ ىبأ ب سأأ لاقو ذرج نم م قرسأ لاقو ةرافلا ةن ةنأبز :

 قرسنو نوخ اهيف اذرج نكف * ةبالو تيلو دف ردب نيراعأ ٠١
 قطن. ةءورملا ءرملا هن اناسا + ىنمال تما ىتئلاب اممت كيو

 قدصم اماو ىومت امم لوق * بذكم اما سانلا عيمجنأف

 هى سا يوسوس وحس نو سوح اج سيو ار هيي د لك ذب#



000 2) 

 رشمو ابرقعذو رشع ابيف جاجز ايري هدنع اذافىزينو ثلا دبع ىلبد مس .صلازادو

 سئ لا منو ةدش 0١ موو اهازكعا دع راقلا كن نأ للف لتتش ىه اذاف 0

 هحو تفصو يذلا رادقملا اذه الا رأ و ابةكرانو اهنع تلكدف براقعلا ت

 7 ماعلا غضوم نكلو هنع تربخلا ذاتسا ديبع ناك ولو بيحأعأب كيبع 1

 ةءوحم أ هلك أب 'ىثلا ىف ريبدب ذرحللو ديب بعل ناك أم عيمج نم ريخ بانكلا

 ءاالكن أمقلع ىف هبذ فرط لخدد ىتح لاتحيف سارلا ةقيمضلا ةرورافلا يني

 اذرجلا نم تاو ائيش ةروراقلا ىف عدل 1- هداعأ 9 همطلق ةنحرخلا نهدلاب

 جارخا ىلع تممتجا محض اهنم ذرج ىلع تطقس امل ةدايصلا نأ كلذو ةءوجأ

 ج نء هيلع مضاملا عضوملا اوضرق كلذ مه طا الف ةدايسفلا نمد لسسو
 َ | 509 فرط .لخدب ثيح هلاحم ىلع تمجبف هنبذحيف قراخا مستيل بناوجلا

 مخ معو «كلد هيبسالا نكعال هنأ تناظا عيضللا كلذ ىلع نيكس تدمتعا

 ر نم ل4 ناك ناف همشيؤ هعضوم يلا دوعل 1 ا نفد امنا رونسلا نا ءاطال

 7 تدجو ناف مثلا ةدبج سملا ةفيطا ةرافلا نال بارتلا نم هيلعداز ًاثيش دمب
 : رمانلا كش الو عنصيإام رونسلا عنصل كلزإف نرحلا ف ثذعمأف امتفرع 1

 آل قاو ةانسلل مملاو مرعلا ل .س اهبلخد نيح اّسرخاما ابيقنجو أيس دلب نضر

 كن ءاملا ةوفو هنوق ردت برخأ لخد اذا يذلا ءاملا لوخدأ بيسو ةانسلارخ

 253 نااماو جيرلا هيف ش هدش ناكم 6 ف همكدت نأ اما و ةياليث نم

 ءأ طق رأ لاق هناف ةمام ةئادحاماو“ 77 ارودح سيصل نأاماو ريثك ءام هتوذو

 كباقي رأف رحج هيف انأ يذلا تيبلا ىف ناكو ىدحو سيلا ىف تنك لاتف نم

 0 بودصإو دعوتبو صن ريف نبرحملا دحأ نم « جرخم ذرإلا ناكف رخآ

 و رعج ىف لخد امهدحأ دغاذا كلذك لازب الف هسأر زمو هردص

 يقال كك ىو زجاحتلا ىفو رآرفلا يفو د_.عولا ىف كلذك لازب الف كلذ لثم

 هدعون ةدشو امهدابت+او امهد_> نم ىل ربظي يذلا ن ذأ ةرم لك يف ينأ
 ايمو نم تبجمف طق ايقثلا نا هللاو الو شم لاو دل نوهأ ان نامقتلمسم

 2 ا 2
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 روغصع ابفوج ىف لزني مث ةبوبنالا ةسوكنملا ةيدوويلا امل لاقن ىتلا ةربهلا ةروص
 جورخلا ىلا اليس 4 اهمم لخد امو هيلع ع ناخدبو ريفاصملا هيلع ضقنتف دحاو

 روفصعلا كلذ ىلا غرسأ يهو ' 4 وهو نيتئاملا مويلا ىف امم ىلجرلا ديصيف 7
 اهراكوأ نم ريفاصعلا خارف لجرلا ذخأ ىتمو دئاصملا ىف هولمح اذا:ربلا ّلا ربطلا نم

 ديدشلا رطملا ىلع ,مطلاب ابي دن امناف تابمالاو ءاب الا اهارث ثيح صفق يف ابءضوُف
 اهربا الا كلذ سيل ابس> ةقرو اهرذح ةدش عم رينات_سلاو سانلا نم فوألاو

 اهبحو اهدالو ١
 مد( براقعلاو رينانمسلاو ناذرهلاو رافلا ىف لوفلا 7 7-١

 نا انيأر مبراقملاو راغلا نيب يتلا ةوادعال رافال انرك ذ غم براقعلا انرك ذامئاو لاقا
 برقعلل رافلاةواذع انفرعدق تاق ناف امهْب ىتلا ةوادعلل رافلا باب يفرينانسلا رك ذا

 ةيكاطنا ناذرج نا يرمعا لبق ةمواقتال ةراغااو رونسلا ةرافلا ىداعت تيكا
 دحاولادم) دحاولا الا ابيلع ردت امو م ون امو امهس ىتلاب رولا لجاسأ ظ

 ديزو ايفر بخو لتق ضع اذاام رافلا فوم انلا نذا تمطف اعروأ ادج ةيوق ناسارخ 1

 باطملا تدب ىف 1 واج اند ارونَس ترارانأو كلذ نع هنأ صرشلا 07

 بالكلاو شابكلاو كب دلانيب نوكي لآتقلاو رونسلا نيءأقف دقو هنم ذرجلا اذا

 اورب مل مهنأ نوبجزبو ءارغالا دشع بئاوبو شنرختلا ليت املا ١

 فرط امهدحأ .طنر اذاف نذرج نيب نوكي لاتق نم دشأ نيتميه نيد طق ' الأتث

 ضعلاو شملاو ىلجلا نم كلذ دنع امبلف رخ آلا فرطلاب رخخآلا لجو دو

 كلذ 7 شارملاو راثملا تاوذ نم نعش نيب ةسوالالا ساقنلاو تي

 ناو نفل 3 لع تدر ف نأ برقملا لت 0 كلذ دنع ةرافلاف 0 ْ

 2 1 تاخذو « اهفتح بيس انمناك اهتم تدفنتساف ًاريثكابرض برقا ١



 - ا 0(

 رارسلا هب نوكي نأ ةفا « ضرأ لكب رارسلا هعورب

 م بوأ نب ديبع لاقو

 39 رشم ةعيلط وأ ودع تلقل « ةمام رمت ول ىتح تفخدقل
 1 ٠ رمسشف اتح تلك رشأ لبق ناو « ةمادخاذه تاقربخ ليقزاف

 0 رذحاف ةنالف وأ انالف تلنو هىناروءافصلااذ ل يلخ تفخو

 0 مالكلا لبق راهلاب تفنلا و # لياب كحل وصلا ضفخا

 ١ ن / ىلاع ناكو ةنيدملا الهانم م خيش ىندح لاق ىعمصالا ثيداحأ حلم نمو

 كردأ اذا ةرملا و اهوقةلسو اهؤادتا مول لموللا هده 1 ىرمداعلا لاق

 اكو اذكب نالف ىلا لسا لوش مأ 5 ينتعلاو هيف امم رأملا بيصيل طئاملا رثا مولا لاق

 الف ىلاو رانبد نماذكواذكب نالذ ىلا لسرأف ةرْلا تمياذاف اذكو اذكب نالف ىلاو

 نغأو ضرالا ترم ايلف كل مأ ال اذهو ل ام لوقف ليك ولا ح حضيفاذكو اذكب

 | هام لوتب 0 مارس هطلاح دسدل مدجأ ناو ماوس موق الت

 اح لخد اذاو رك يبا لقءم نم لوطأ وف ظنا لا ءارو نم فدطتسا ل

 7 أيودشم روفصملا ع 2 ائهلا ع هامر روهصملا ىأر اى اذاف ةفاده 4ءم لخد

 3 0 عر يو هنريبحلا ريفاصعلا صخنو “ روغصملا اذ_ه 3ك

 ةليلق يهو انكولم ىلا يدع يهو بتيط للك نم بيطأو ينامسلا ن 7 نمسا

 3 1 يعارلا لاقو
 ألا 37 اهامس دانةسا يح 03 هطاذو ه4 قور فكري لازام

 "افلا يثو 4ع لجللا ةنامن #3 تفشكناور وهصعلاقطئاذا ىت>

 0 78 ىعارلا لاقو
 ا ةقرب ' و ىوليف اهيليعل ثاالث « قرام ىلا ند لود رفصأو

 ل تادبلاو لياب ىلع 5 هند 200 هرم ىدعأس يدل
 ا

 أي ال نولسجيو ةديصم اهل نولسي مه كلذو ةلج نوعأب ريفاصعلا داصنو لاق
 لكتب هديا ابسل
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 لاقف هجور+ ٠

 لايرحلا ةفالس قو ش « فافللا هيف ضس نامز ىف

 لاخسلا مل بائذلا ىمحتو م © مالا عم الس روفصعلا يرو ظ

 رخاانل لمحو ىلن ” مويلا ىهو شيفافللا ضي نا كلذ باق م امالا رهظ اذا لوس ٠

 هنأ ةبقع نب ىسع دو>س لوط يف اوورو ؛لاخسلا باثذلاو ريفاصعلا تايملا ماستو ٠

 نظي ىتحو هبناج فاخم ال ىذلا *ىثلاك هنأ روفصملا نظن ىتح كلذ لابطب نك ؟

 ” ديزي نع شمالا نع لضفلا ىبأ نب نارمت رك ذو“هيلع طقسيف ةيراس هنأ روفصعلا ٠
 لوط نم هربظ ىلع ريفاصعلا تعفو دح_س اذا ةبقع نب ديزي ناك لاق نأيح نبا ٠

 دربلا هبرضف خفلابو هم قبتراف ايف ريفاصملل بصن ايش نا لثلا فو« هدوجس ١
 دقو هئاعو يف هاقلاف هحانج ىلع ضبقو روفصملا يلا مدنا دقو خفلا ىلا يثم الكف ظ

 نافو 1 اا ترصاوتف لاق لامشلا درب نم هبجو دصن ناك امث هنيع تعمد

 قااورظن الان ردع اطلق حلا قذر محر حا حااص خيش هناف مكيلع سأبالا

 ةيؤم ريذافرصتن نتف ةماعلا لاثءاىفو « هيدب لمه ىلا اورظنأ ن نكلو هينيع عومد

 _ هلوق ةشئاوةووتضعأو روفصع ل لاق «نا روةفصعءلاو ناحم رجالا

 امترأو اكيتع وعدن ةموسم * اهنيسأط ةروفصع اه 1 1

 روفصملا رك ذنكي مناو ربرج ينالأ اذه يف لاو
 الاجرو ممل دشن اليخ « مهدعل ' 8 * لك بسم تادف 1

 ودمملا مه مهملع ةحيص لكن وبسح ىلاعت هلا 4 نء ىندملا اذه هللاو ذخأ سأول ٠ ة

 6 سعاشلا لاقو

 لباح ةفك بزاطلافئلناىلع .« ةضيرعهو هللادالبنأك 203
 « 2 لئاقديلا ىرتابم#ت « ةيلث لك نأ هيلا يدؤي :
 كلذهيبش ىف راشب لاقو

 راذحلا عفت ول نيبلا راذح + ىتكزبت ةرك هداؤف نأك 35

 راطق ابيف اهنوفج نأك * ىتحضيمفتلا نع بيعت فج



 (أؤ/:)
 مدسسا لا ةسييسس سس سس سيما

 ١-0 ا ودشنأ و

 ؛ 00 نارقشلاو مد « "يحال رحجلا يف روغصملاو تزواحي

 ةشلا نم فجاولاو دوملا س 0 أ ومس ةلوق ءانرطا نارقشلاو لات

 سب ناك لبالا نم برعلل ناك لأ مر أو نيشلا حتقو فاقلا كير نارقش

 كو اذنك كلا هن ؛ عنص نولوقت اوناكو“ ناممنلا هريفاصع هدالوأ ىمستو اروفصع

 منلا لبا ةلوخ نيليكلا وذو صصاعو سعاذو روغصعو هريفاصع نم ةبام هل بهوو

 يدق هيلا فاض' ساوقلا روفصع يمس لحرلاو روذصع اهدحاو ريطلا ريفاصعو
 او روةصلاو نيهاودشلاب هل ماه ىلع ىعد نيح ريشن نبا هرث ذ دقو ةيروغصملا

 لاقف قدانبلاو
 " روطمم بغاس ةودفب ادنف © هليل نج دب تاب فاكأ لك نم

 0 ريدقتا نرد هلركفاسم « ًانأتسم ةفك بق مرض
 ”0 زون قاذم لكب اعص ه ارسايمو انهايم نمل ينأ

 ف رودلا تاياجي راصف 'يث * | ناف نهدي رش هنم جبال

 7 نيتوتلا ةقيشر لكل ابنع  رسح دعاوسلا نم نيرمشم
 3 : روذعم الو ردتعع م-ريف * هيمرب هأدب ىوشن ىذلا سيل

 7 ووتب بارحلا ةبطعم لك ىف * ةيدغ قورشلا عم نوعوبثي
 0 روفصع ىلا تبسن اذا يزعت « الذب ىف عناوم تابشلا فطع
 2 قودتلاب نفص تاهاشتم « ايساوسنكالابرحنعنيفن

 1 .ريسختلا نم تاس لصاوتل * اماو سوفنلا جببم اهل ىرحي
 .. اهيبسب لك فرط رس ولا ىف * دعابتم نبابتم ى 22

 000 0 يشت» ارطقتم ه هم ندصت اذا نيببش نه
 3 ووش ىىلا بولو 4 # سصلخم لبيب 0 بؤ

 رشا ماما ل ذياوهو يروندلا 0 ينردا نبا لاو
 < هيكل 7 لا

 ١ تراب ٠ , اة

 اا ااوألاب ١ < و



 فلا

 ريفاصملا تاوصاب « حبسلا اند نا الف زرحم وأ لاقو
 /اقو ءافخسلا مالح ريفاصملا مالحأب لثما نوبرضب مهما كلذو رخآ عض سا

 ةمصلا نب ديرد
 روفصع مالحالا فو ريبك ملأ * مكلابو ىلإ ام نايفنس لأب

 تبان نب ناس> لاقو
 ريفاصملا مالحأو لاغبلا مسج * لظعنمولوطنم موقلاب سأبالا

 ديبل 5 وتب ريقحتلاو ريغصتلا نم بابلا اذه ينم يفو
 رحسملا مانالا اذه نم ريفاصع « انناف نح 3 انيلأست ناف ظ
 ديبللاقو #2 بارشلابو مامطلاب رحسلو » محلوق ىلءعودنلا زحسلاو

 لك ىنع«رحسملا موقلاقو ناس الا عابظ ف عض نع ربخ هناكف * دودو نابذو ريفاصع#

 عضوم رحسلارك ذلو * بارشلابو ماعطلاب رحسنو * هلوقل ةئرلا ىلا بهذب رحس يأ

 ةيدب نب فافخ لاقو كنم تسل ىأ كنم يرحس ترص هبحاصل لجرلا لوش خآ

 رحس ميرص ريغ كيف ىناو « ىواست نارضام انبا الولو :
 ماجلا نب سيق لاقو كلذ تسل لاق هناكذ

 رخس ميرص تعمجام كرتتأ « تلقتسا امل يتئيعظ لوقت 1

 رخلا دشنأو هنم اسلا | هتك رأ دق دق ي

 بيحعلا وهل اذ نا اقيلط * رحسميرص تءججام سهذبأ 1

 بيضخلا لسالا بضخاملو * ىلاعلا مف مفر ىذلاو ميك 1

 فيكو لزملا هوملا لع ةايزملا قرت ليك اوفو رخل د7 وفصو اذا
 ديز أ لاقو رملا ةدش نم بابضلا رعج ىلا ريف ريالا

 ءازوملا متاصلل تحال نيح * يبرش "مقل مالا ىأ 3 ظ

 ءايرملا هدوع ىف ىفوأو بضلا عم اهركروفصملاو عتشاو "00

 :ازملا اهناريث تكحذأو هن غ دعا 0 ىسملا بدلا قلو
 ؛املا ةريجملا اهترجس 4 ران خفن اهنأك مومت نف

 ( سم  ناوبح-١٠)

 دسم

 ه- مور مسح قوص جر ا ساو
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 | اال أ در هلك شرالا دي يوبو دب يضيف م برش نم

 1 زو اعذخأ ن م نك لبق نم راط ةاصح ىلع هدب تعفوناف كلذد لفحم

 وشلاو رحشلا لخدب راخلا نال لاقو ةوادع كوشلا روفصعو راخلا نيب نا قطنلا

 1 5 حرف طقسف راخلا قه اعروهشع هدببف هركو هيف ىذلا عضوم ا محاز امرف

 ذأ , هقثع ىلعو هسأر قوف قرز روفصعلا هار اذا كلذلو لاق هركو فوج نمهضب

 7 ظ | ,دوسالاو ىدارملاو مك اديداس وقلب ٌر وفصعلان اك اعروهحايصوهنا ربطت

 اعلا دبعلل يق يدسالا دسز ونألاقو « ريثكلا ناب ه هرعابكاذك ه وباصأ اذاف

 ١ اق اليشفط ليشفطلا ىمس ملو لق رفو ىصع هنال لاق ًاروغصع روفصعلا يس ل
 ىمم لو لاق ىاق هنال لاق ايطاق ىطعلقلا باكلا يبس ل هل ليقو لاشو افط

 0 كنها راند نب ورم نع ةنبيع نا ىتدحو قبوالس هنال لاق أيقولس

 اع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق صاعلا نب ورم نب هللا دبع نع صاع نا

 3 آ ١) لاف ابن هللا أس الا ابقح ريب ابقوف اف اروفصع لتق ناسنا ن هام

 | ازوغسل لاقيو سبب ىمرتف اهسأر عطقت الو ابك أنف احبذن نأ نلاق |بقح
 هل رغص دق راو قرحلاو راانفلاو ىاكملا ىف لاو لاق رض راعإ راف
 ا 3 0 1

 - يرفصاو ىضيبف وما كلالخ * ردم ةربنل تام كلاب

 1 0 د 2 لاقو روهصعلا قطن دق لاو

 : 3 0007 صل زيفاصن تبهو * اوسرع بكراا نا اممم هرك ذ ىوس

 ْ 6 لو حبصلا تقو حيصت ريفاصعلا نا كلذو رخآ عضوم روفصملا رك ذلو
 ْ وام ا

 ريالا علا قيكت وح # ةرهاس نراوخح ل ةلملاب 56

 34 ديزي نب ديلولا لاقو
 000007 ةلاور ريشا تحالو « هرياصع تناصأ الف

00 1 2 , 

0 

 امير

.. 
 ع
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 نع عفدبو هب هلئاقنو ماما هحانجم برضي ماجاو “ ناسنالا 9 كلذ لقثيو امدب م

 افك اهومس ناو لجرىهو 0-2 ءاخانجو هعئاسأ يه ةئاوقو هب هس

 قلخي مل نم لكو نبدبلا عوطقملكوهفكب ناسنالا عنصي 6 هب فكن اهودجو نيخ

 ديدش نوكب عبس لكو « هدب قلكلا رفاولا هعنصي ام ةماع هلجرب عنصي وهف نادي هلا

 ابمدي ناف رفاوحلاو نئاربلا تاوذنم "ىث * لكو نيلحرلا فيعص نوكي هنافأ نيدبلا

 مفك أ نم ربك أ مهمادقأو مهبأ نم ربك أ مبلجرأ سانلاو اهيلجر نم زبك |

 تادهابط ريفاصعللو ' امدنأ ىف باودلا بكر اواعجو مبلجرأ يف يكد اولمجو

 عامججا ىلع 211 ماوعلاو ججوافملا ابمعطي شاوج أتْمو ةيريفاصعلا يعدب ت تالغو

 ءاعمالاو ةدعملا ىلع ةفو يهو ربالا نم برذاو دحأ اهذافنأو ابفوس ماظعو
 تايملا صر سانلا لزانم ىلا تايملا باتجتو اشحاف ابر فقسلا برت هو"

 ةنسالا شيمنال امتروك ذ نأ اومتز نيذلاو ؛ ابضبو ابخارفو ريفاصعلا عالتبا ىلف
 نوكل دقو كلذ موشي رمل نوءيظتسن'فششو كلذ سانلا اوفرعب نأ ىلا نوجاتح

 عم مهو ابخارفو ابضب نم ةءواممو ريفاصع ةءولمم بزايملاو عا برش يرق
 دافسلا ةلقل هرمع لاط امنا لئبلا نأ اومعز نذلاو اتيم طق 00 اوربي م كل

 نظلا ة_مج ىلع كلدب اولاق ول هتملغو دافسلا ةرثكل هرمت رصف اما روفصعل

 اوفرعين ا ينبنيق ةبجوملا رومأالا ريغةيرقمارومالاو ءالملا نم دحأ ميملي م برت
 لغبلارمت لوط لءلو ليلدلا هبشمو ليلدلا نيبانقرفو برقملاو بجاولا نيبام لإ ]

 روفصمعلاو طظقفتلملا هذه ىلعمزجم نأ انل ىنبط سيلو ' ع :ىثلو اولاق يذلل نو

 ذؤم دبدح توص هلو يص 2ك اماود ىف هناك يتح هرك و نم اجراخ ناك ام رقت د ١

 صفق ىف روصحم هنالقاش امنا لبابلا نال طاغ اذهو ًادبأ رقتسيال لبلبلا نا اوم مز

 نوملعي صافقالا ىف ةروصحم ريغو اهراكوأ ذيع يف طواستلاو لبالبلا اونباع نبذ نبذل

 ىذلا ناكزالاو رذحلا ةدشوسملا قدص امأف « ةكرملا ف لبلبلا ىلع روفسملا لذ

 عسيمج دنع سيل أم هنم روفصملا دنع ناف فارعءلا دنع الو فاوطلا سف
3 - 4 
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 صضعن هنورص ةدحن منيهبا كلذ نم دحاو باصن ىف او كرو مهاوق تعمتجا و 2 ر



 كذا

 عاشلا لاقو

 5 اانارو لالبج ينمي اك وأ © اطقلا ت6 ليش

 ابنا لاف ىذلل لوأ 'ىش يأ اةوبديبال تلنو 'اهنيشم ىف رتختم ةرقلا تال
 :اهل تركنا ذا عيرالاو نيلجرلا تاوذ نم ناويح لكو «ىثملا يف ةطمرقلاو

 ءابماو دافسلا ددع ةرثكف لاق“ ةتبلا طقست اهماف ةماعنلا الا ةحيحصلاب تاماحت

 1 الا ذهن ناسنالاف ناويملا نم بورضل ددعاا ةرثك ىف ماودلاو ءاطبالا

 لاو لرولاو لمجاف دافسلا لاحفف ءاطنالا امأف ةنمزالا عيمج يف هيف ماد كلذ نال

 دن ريفاصعلافددعلا ةرثك امأذ«فانصالاو سانجالا هذة ذل ةليضف هذبفريزانكلاو

 هلا نأ نيبرصب || انباحصأ دنع ةدابشلا عطاق ناكو صرالا ى ولأ هلا دبع وأ

 17 لل نمودنم كن نأ الا ةمر نينو اني دحاو موب ىف عرق ىطارسأا هل

 2 أو عرن نامح ىب سد نا نومزب نامح وندو « ةليلقلا مايالا ىف ًارفاح دوعإ ىتح
 0 نال شيب لل اورخنو حيذ نأ كما

 5  مركال هتزرحا ىت> دحلا نع * مهدوتع بسع ناجح يب . يحلأو

 أو أو دفس ارو" نا ىهدلا ن ٠م فلس امف نأو لا باتكى قطنلا بحابم مزو

 ناو دادقلا نه * جرخو ميدلا ىف حداملا طرفا اذاف يعخ نا دعب هتعاس نم

 :اب وأ نايملاب هتبش نا ىلا ه.يحاص جاتحا رادقملا نم جرخو بحعتلا ىف بحعتملا

 بع مهتكرح اواعج ولو ببذكتلل ضرعت دقف الاو هلثم بذكي مل ىذلا

 2 ؟تاورمل منأو مرادفال نوصأ كلذ لاكف كلذ مهرضام هنيع نع اؤربتو

 2 امهاحانجو فاطخلااو روزرزلاك نيلجرلا فيض انوكي حانجلا ديج لكو

 كدي رئاطلا دب امه ناحانجلاو ةبوف روغصعلا لجرو روغصعلا حانج

 الا الا دب تعطفنا كلذلو هاحانح ناسنالا ادبو هاذي , رئاطلا حان عنرأ اذ ناسناو

 3 7 00 0 نال دج [راطل لج ردم نا كلذ كو ودعلا دحب مل

 + يف نوكن ةلآلا نأ الا علرأ مكون ىلع ىثع دق ناسنالاو اممدد نود

 ال ىنك كلذ نء ابيفام ىلا اهعئابظ اه-ذحتف لوس اهباع يهو قيلأ لامالا
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 ددز بأ لق قاحت ىثم اذاو صبهو +01

 ريسكن دعل نم هدعاوس تهو « اثعو هتلخ ىثع سنبب اذا ظ

 هناف بارغلا كلذ نمو “ اسنلا حياشإ فصو وهو ينملاب حاسي ال سرذلا كلدل» : ظ

 ش سعاشلا لاف ديقم هنأكل حب

 لجح حبصأف هتنافف يرخأل ه ةبحس نم ةيشع موي كراتك
 حامرطلا لاقو

 ديقم نينعاظلا دمل 1 يف « هن أك حانجلا افذا اسفل

 اهنمو :بشيبام اهنمو دمت ةيملاو ؛ دسالا قيرط ىف ابهابشأو دوبقلاو روسألا ١
 هلك امد لغتشن لغتشت مل شرنلل ةعاقاو تضيا اذا ىنذالاو هسذ ىلع موو ب بيصتأب اما

 ريطت ةدارجلاو «حمالا نم عرسأ طقستو ةكرحسأرلاىلب ىذلا اهندب ر است بن اهنكلو

 توغربلا دنم لسيظ ىثلا هذ ثوغربلاو رونصملا ىلإثترص اذ 1
 ثوغربلاو لهقلا لف الجر فصي ىناه نب نسملا لاقو بوثولاو روطلا الا

 و هنم هج 2 بناو 1 1

9 220111107 . 

 دير امايفروساهبضي و لج نأ الا ا سيل دو ةمعلا

 ةريثك ا راسل لث و سبلو“ 0 اني رانصاا يهوزي 1 '
 كيافز وعصام اعلا لعاوأ ىثم اذا ضرالا ىلع عقولا ةبالصو ءطولا ةدش نم

 - وعنم باكلا و رجح ةعقو هيلع همثو تبسح هيلع ىثع ىذلا حطسلا تحن تنك 1 / ظ

 ءازجأالا نم هتضي ذخأت روفصعلاف 'يث لك نم نايصخلا كلذك وذطولا 8
 ريطلا نم بابذلاو ةريثكلا فانصالاب ماسجالا كلن نم همسج طسق نم رث رثكأب

 سعاشلا لاقو ةاطقلا ىشمب ةأرملا ةيمشم فصوت دقو
 لافك الا حجاور نوطبلا بلق * ادوأت حاطبلااطق ىشم نوب 203
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 ةيحالا سيلو ءاهوس ةيمل رك ذلا وفصل نال بيضقلا نم ةبلكلا رفث عضوفو

 ' ]اوف « ووفصعلل ةليضف الأ هذبف كلذ هاشأو كيدلاو سيتلاو لجرلل

 ظ العم ة ةدعاسملا نم سانج الا نم'يثنيب سيلف طعلا امياع تفاخ وأ اهدالوأ

 ب لك ًااهركوو هشعو هرحجو< تابفأ دق ةيملا يرب روفسملا نالرفاهبلا غم

 | للم عنصو هيلع لقأ الا روفصع هتوص عسي الف ق'وبو حيصيف هخارف وأ

 3 00 ىلا طةسو ضراالا ىلا ت تافأ امبرو خارصو ةباغتساو قاقوةعولو قإرحت
 |. 000 1 دا هشرر ترف ناك هيلع ىسنج ةيجلا تهز

 0 8 نرط ض.م اذاف ضوبنلا ىلع ةوف خرفال ثدحن كلذ نا ابملعا هلوح

 ا
 قوحالا ةرش نءفر ىتح « قوفد لذاب لك ثنجاو

 1 0 « اروذحلا اهب اتبع ثتجاو ©
 ظ يك انبعضوو هركو نم روفصع يخرف ذخأ اناسنانا ولوة . ال جيبت ةيشاملالوقتو

 رعفقلا كلذ ىف لخدد ىتح لزنملا كاف مجم روغصملا دجول هل زم يفاههاونأ اههارب
 3 او ربرغتلا ةباغ كلذ يف نالمتحي مل هلع ىنغتسب ى>هشدعب اع هدبمتىف لاز الف

 ب حمس نأ عيطتستالا ناويملا س انحأو“ |مهدالو أ ىلع ةقرلا طرف نم كلذو

 00 رعاشلا لاق عمخم ادبأ ىهفاجرع ءتقلخ اهمال عبضلا اهنم بورض

 0 يا اهم نينفاملا مأ « ابيبأ انباو لأيج 53

 ٠ نيصحلا نب كردم لاقو

 7 0 ا 0 نم * 1 هن ا

 املا نم ا د

 .٠) دقذكو ءانم ماونلا غرو بنوا زق وه امنوا اودارأ اذاو

22 
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 ىذب سيل هنأ ريبطلا مهب روفصملا هيف كراشي ايف ضمحتلاو حلقلا قير لع

 عابسو ةرادلا رخأو ثالثا هماابصأ مدق دوعىلع طقس اذا م وهو رسنمالو بلم

 امخارف مقلت ريطلا مئام نأ عبسلا هي هيف كراش اممو نيعبصا رخؤتو نيعبصا مد , ريطلا .

 خرفو مطب الو زال جورفلاكحرفن فانصأ ةنال' ىلع خارفلاو < اهارج مقلت عابسلاو .

 مقلي ورف عابسلا نم اههابشأو رقصلاو نيهاشلاو قرزلاو ىزابلاو باقلا احرتكا
 لفلاو ةدارملا ديصي هنأ عابسلا ع ن4 هيفو “ هجولا اذه ن نم روغصعلا اههشأف ثزبالوأ

 ىدالا بار بضاينار راو يالا لا محال لك ايورابطلا

 ريعبلاو سرفلاو رونسلاو بلكلا سانلا شيامت يتلا سآنجالاو؛ روفصعلا سأر نم
 ابعيج ىف سيلو اولاق“ روغصملاو شافلتاو رومزلاو فاطخلاو ماخلاو لثبلاو 0 1

 ةا-ةل الا ناك كلذ نظن امو اولاقروفصعلا نمارمع رصقأ الو لذبلا نمار مب لوطأ

 ىلع لاغبلا غزا نامل ن دم نأ نوممزيو “ روغصملا دافس ةرثكو لغيلا دافس

 دجوف نلألا ىلع ريملاو كمهرلا ىلع نيزاربلاو روجملا ىلع قاتعلا ىزنأ 5 تالغبأ
 يف ابنب ىوس نيحب رفاملا رئاس نم ةراعأ رصقأ امئابعأب لانبلا نم ةلوحفلا كا
 ل رمعلا رصق نا اورك ذو“ شيمي الو ميال ادساف احاقلإ مقلي لثبلا دج وو دافسلا

 ريفاصملا يف قطنملا بحاص رك ذامب هيبشاذهو امتروك ذل ضرع 5 !مانال ضرعإ ء

 ةأرأاو ' ةدحاو ةنسن الا شيمنال انيك انا ارامتا لوطأ اممانإ نأ ركذ هلا

 ريصتف نمسلا يف طرفتو ىهدب لابحالا نع لجراا عطقنب نا لبق لبحلا نع
 نانالاو ةكمرلاو رحهلا كلذكو «ًارفاع ريصي الف اهنم نمسأ لجرلا نوكو أرثا رقأع

 م نافلتخم امهو هحاقلال دوجأ نوكيف لاحفلا با ىتستو ةمعطلا ةلخنلا كاذك
 نيعلا ىف هنروك ذ زيع ” نأ ذا لضف نم نا كلذو يرخأ ةليضفروةصمالو“ ي

 ةيبظلاو سيتلاو ةمعطملاو لاحفلاو ةجاجدلاو :كيدلاو ةأرملاو لجرلاك هنالا 2

 نوذربلاو ةكمرلاو سرفلاو رجااك كلذ سيلو اهمئاناو جاردلاو جردتلاو 0
 ىف لصفن: الو كوحم نبقت نئانجالا مده ناف ةوبللاو دسألاو ريملاو لكلا و ةفانلأر ئ

 لسلاو عرضلا عضومو ءابطاالاو بنقلا عضاوم دقفتن د رك ذلا نم يالا نبمل ١
 ل
 م

 ل -
 , يي
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 و ةفلإو ةاك اشمو ةبسانم هذه نيبف شيافلعاو ريزارزلاو فيط فيطاطخلااو ريفاصملا

 0 واو اال اسلام برو ميال فيطاطملاو

 لالا كلذ ابنم جرخ اذا اهيف مق من ل اهتنكس نا ىتمو ناسنا اهنكسي ىتح اهنكست

 : ميتال ماج ١ ياللا لع اذ ةليضف هذهو نكست هانكسنو قرات هفارغبف

 03 ا أهنمو ' هوجردبو هلاح اونيزبو هوداعلو هوتي نأ دعب الا مهرود ىف

 ضف كلذب ابلف كلذ فالخ ىلع ريفاصملاو ' سنالا دعب شحوب ارو يراوط

 0 ناكلا نم بيتس تبدو روفصعلا بردن دقو فاطخلا ىلعو م ايجا

 ! اك سيلو ' ةرص تيبثنلابو ةيصدسختءاقلن نم سانلا شيأءلو تبث ام وبف نجدبو

 " ا يحتسب ام ضع نأ ىنملب دقو ؛ ريطلا ن نمسانلا ىلا يوأي اسم 'ىن
 , # ين'د_>و ةريثكلا خس أرفلا نف هسفن ءاقلنا ع نه ةيادحلا امأف “ ليم نم عجرف

 1 0 .: ةريصبلاب قب : ردايبلا نامز ناك اذا الاق ىدراوهلا ةدارح وأو ىبرحلا

 ! لهأ ءأ جرخ اذا ريفاصعملا كلذ كو هخارفو هضم . ىلع ماقأ ام الا نيتاسنلا ىلا راط

 نكي ل اذاف خارف وأ ضب ىلع الا روفصع رادلا كلن ىف مقب ال هناف رادلا نم

 3 كلذلو ةرومعلا رودلا يف راكوالا اهسفنأال تسْلاف تشحوتسا لهأ

 2 اهرئاصع اهرود ىف ةش * >ولا نم تس ام دادغب كلتف

 ١ ا اهرياسم تدجوف نيتاسبلا ىلا امنم شئابفلا برق ردق ىف الق
 فلا ريفأنصملا ن نم قي ام عينص كلذكو ابيل ىتلانينا بلا يلا اهناقن تقبس دف اهنم

 7 اق نرش هيبش كذو نيناسلا رخا 0 قلو ةرسلا ما ىلا يمت ىتح ةيفابلا

 رعم تارامأ ىلع كانه ن م تابقأ ردايبلا نمأ ىضقناو اهناجاح تضقتا اذاف

 رس مضف برضأ ةثال' ىلع هلك ريطلاو * اهراكوأ ىلا ريصت يت> ةمئاق تامالعو

 *اعيج ادرج امهم بكرملا كرتشملاكبرضو ريدطلا عابسك برضو ريطلا ماهم

 5 اانا يلشي الو تابنلاو روزلاو بولا يذتخي امم م 15 هابشاو ماخاك

 0 :تلا قيرط ىلع سبل حلملا دسالا لكأب دنو ' ممل ال ىنت ال ىذلا

0 



 ("ة0)

 عارفو ةورشلا ارنا مم دانس ةءانعمتأو ةم اس لفأو ةحبرف نسعأو ًرطاخ

 هتنكمو رمعلا ىف هل دم مث هن 1 ا ىف عمطلا ةوقو لمالا هدو لابلا

 ناكلو هع ابوغمم الوق لاك ازحعم ًارمأ نمو ةل_.ضطعم ىعدا دق ناكل ةردقلا

 ّلاككْلا ىلا تينعأ ناو ناشالا نآل هزات رادقم يلع هدعوو هلمذ ىلع هلوق لضف نم

 ةضوءل حانج ىف ام لكي هءاع طيح نأ لكي ال هناف ٠ ءلملا شافو ةغالببلب فرعا

 ىف باش لكو عاو ثاحب لك ملعب ناعتساو 0 لك دمتم ولو ايبدلا ماي

 نم ةيعرلا دنع سيل ام كلذ ىف ءارزولا دنع نأ كشأ امو « يتكلل ةسرادو د /

 مكن الملا دنعو ع ءافلخا دنع سيل م ءاس الا دنع و ءارزولا دنع سدل أم ءافلخلادنعو 0 ل

 رلع امتاو « زبعأ هغولب يف قللطلاو تكا لجو زع هللا دنع امو ءاسالا 0

 هللا ملع دقق تلق ناف ؛ مك رادقمو مهرطف لامم>ا ردقب هفلخ نم ةقبط لك هلل 1

 ة>اح ال ولو تافولو ىنأ أملا 7” ءارساللا فار ءل : زوج الو اب | اك ءارساللا مدا لجو زع

 لست قامت ذا ىلع ءامسالا ىلا اوجاتحا امل دفارتلاو نواعتلا ىلاو يلاعملا ىلا س

 صاخ هل - ايإ م تامالعلا عرذت وشو تايساار ,داقمزوجن تاحاملاو ءانسالا 1

 حيبارالاو ناولالا بيك ارث كلذكو ةمئاق٠ اىسأ اهل ت تسببل املك تايصاخلاو ساما

 مدا ١" لع ناكدق هنأ انربخ ن 535 ' ل لجو زع هللا نأ كلذ نءىناوجو 7

 ا ديعلا 33 اذاو هيلع ردق" ىع * لك ىلعهردش 5 ًازوجال 6م ىلاعت هماعل ؟ى

 مولع هعدتنا يذلا هقلاخ ةفصو هعرتخا يذلا هنر ةفص غلام اس ال يوقلا هر

 لجوزع هلا لاقو هن ا و هاسد 3 يعلم 53 ءارسالا مدا "ا لعوهلوش ينع 1

 مالقأ ةرجش نم ضرالا يف م نأواو لدجو زع هللا لاقو يلع ملع ىذ لك 1

 نم ايهاظ لوماعل ىلاعت هللا لاقو هللا ت 5 ا رحبأ ة ةعيدس 55 |١ نم هد 1

 قاخيو لجو زع لاقو وه الا كبر دونج لهب امو هؤامسا تسدقت : لاقوايندلا ةا

 عيمج ىلع تمقو ةبطاخلاو هنم 'ىش باب ريغ مولعملا نم بابلا اذ_هو « نودعت الأ

 الو رسدع نود رسدع لهأ ىلع مقت و نيئدتملا :فاكعأ عيمج ىلع تلمتشاو نمد

 لوا لودرخا 1 عوبتم نود عناب ىلعالو سنج نود سنج ىلعالو دل نود دل

 4 4 ( سم  ناوبح -5) 4

 ا
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 0 (ةغذ
 ! 0 ءلاقو تارفلا 0 ع رم : نعوالا يفام ماده لاتخاب مسر نب نم رلا داع

 0 ْ دل وبألاقو' نيةفانمال هرخ .او نيكرسث.ال هلوأ ت تارفلا نم رش ريم أهنف ام

 5 4 لو نادنا رأاامهونادثارلا اهو يم.صالا لاق قارعلا لهال نادفاو ةلجدو

 0 صن رحلا ىللاولاب ت بل اقيفع فع تناو ني-:هؤأا ريما

 04 - صيي.قلا ديد خا ايرازذ #7 هبدفارو قارعلا ىلا تشعل

 ب ل
2 

 07 صوت ىكرو ىلع هنمأتا * ضاخم ىعار ابلبق كب و

 0 ' صييللا لكا هموق لعو « ىتثلا ونأ قارعلاب قهبق

 ف هللا دبع ماد ؛ ٠ ىلع درو ذا سماع نبا عم ريس ةشرخ نب ناليف انيبو لاق

 5 ةسا مهما هللاو ريمالا اممأ لجأ لاقرسصأا اذه لهال ربما اذه منا يك نا
 نا الف هيف مهنريم ميينأتو 0 معالع فو هيلا مرهأيه ضيفنو هءام

 هه رشا ام دايز لاقف ماع نبالاودع دانز ناكو دايز موب تاذ راس كلذ دعن

 ايم و ةيف قرذيو مهرود هنم زثت ريمالا امأ هللاو لجأ لاقق رصلا اذه لهأب 2

 1 نا لعد لوقلا نم ةلمج روفصعلا ىف هنوعو هللا مسأب لوقنسو ؛ لوبعرتسإو

 م اذان فانصالا كلن فيعاضت ىف نئرش 0 افارطا هنأش نمانركذ

 مح يفو اكلبتسم هرايغ ىف لوقلا نم ريصقلا ب بابلا راص هن ونفذ ترثكو مالكلا

 ,تالوصوم تاعطقملا كلتو تاعومُم رقفلا كلت نوكن نا سأب الف اقر

 و نار يف أهءتحي قابلا نوكيل هيف انرك ذ نم م يقابلا غم تابضقتسم فارظالا

 أ تلو وسال روظن ماظنلابو لكلا مثلي ضاعبالا نمو ةوقلا مت عامتجالابف

 ا نع رمت نمو هبف 'ىث لكل هب عت ةءاو هب ةظاحالا لاكشالا هذه نم 'يث ىف
 عأو ٠ ف'ىث لك جارختسا نعو هرخآ 7 نع ناك هعماوم ىف هعضو نعو ريثكلا

 6 لعدشش ول بابا د 0 نمنوهأ دصحلاو طابنتسالا نم نوها هناو

 ٠ منأو الع عسوأ ناكو. ًاديعل اتفح ئه دوخجاو اناعبضأ ةباور ين رثكأ وه نم

 ل عنتملا سيرمل موفأو ض.انا ديعبا لع صوغأواسح قادضأو ارظن فاعلأو

4 
0 
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 رفوأ 'ىثلا كينمتو نايشنلا نم بيطأ مالتدنالا لاق هنأ مهضعب نع ىممصالا ىور

 كلذ ىف هيلء تبجو كلم اذا هنأ ىلا بهذ هن أك لاق هيلع كتردق نم ةذللا يف اظح
 تمظع امرونألا ثيدمحلا يفو لاق ؛ ظفملا ىلا جاتجاو لاوزلا فاخو قوقح كلل
 ةنينت كدنع نأ كرسأ ديزل ليقو  سانلا ةيؤم هيلع تمانع الا ذو ىلع ةمعأ

 ريمح ثراملا ىنأ ىلا اومدقو لاق * زاخلاب رانلا ل وع مر مأ نب اي لاق بال

 لاقو لاق“ يئاغ ىلع ىضفأ ال لاق جيذولافلا مأ بيطأ اذ_هأ هل اولاقو صيبخ م أ

 لات لوقأ اف لاق اذه الا سيلو لاق مم لاق كل رادلا هذه نأ كارسبأ لجو يد

 منن لاق كل ةبلا هده نا ك يا ليقو“ روعأ انأو مم ةنس سدحاو مذ لون

 لاقو لاق“ ' 1 0 يي * نوكي الل هيال لاق اذهلوق و لاق طوس نبرشع ب أ

 هنا لوقب بئاصلا ىلع هسفن نطويلف رمعلا لوط ىنسمت نه ةركب ىبأ نب نمحرلا دب
 نو: |لاقو مي وأ قيدص وأ م نااوأ مم وأ خأ تو» ن 4 2

 عيد ن 5 داحال 2 يدل * اوامحن ثيح ىلا تاجرح ايأ ظ 2

 « 2 عورنراسمل ىلب نيلب * يوالا جرمن ىناللا كنايخو 2
 عيمج تنأو اذه نع كتيمن * املاطف عاجش بلف نم كندقف 1

 « عولط هلام ياث كانه ه تفّرشأوسرقاريغىلثبرظط |١
 ولةعاط ًايرع تيطعأام لاصخ عيدأ الولا اثعشالا نت دم نب نآرا دبع لوب

 لاقو , اريغص ىمأر نك وأو نارقلا تأرق ولو تبسن ولو همأ ىندب ا
 تدور يتح ةنس ىلع تنأ اف ةاورلا ىلا تثءبف ءارعشلا بحي ناكو كالا دبع

 نيباسنلا توعدف سسنلا بح ناكو سعمصملا مدقو كلذ دن الوصنز لثلاو ده

 ديزي لاقو لاق ,ةنس يف هتاف نارفلا ىلع نيد اكو جابو سا

 هلكك لذ لبق جرغن ىأ تومتو نآرقلا ظفحأو جيحأ ىتخ جرخأ ال بلبل
 00 يع 2 مو تطال اخ ةعامجو وه انباحضأ نم ناك تش وأ

 الاس تمدقف 1 كك عامس جوز ١, ناو ناس يأ نم قرم ىلا ب

 هعمو تارفلا ىلع كلما دبع نب ماش فئوو لاق ؛ كنك ت وو بم ثم

 «بدونم هيج ١
0 

>0 
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 « ثيعبلا لاقو »
 ..اموغأ الفا ىليل أو الف « ةنايل ينل ىليل كي ناف

 1 "ق1 الارارنم الا لظغفحالو « اند 5 لااط تظفح

 ١ دعس يب نم لجر لاقو

 3 »م مولت نف لايرلا هتيففاف. © باد . نع كردص قاض ام اذا

 8-02 مولظلا انأف هدنع ىرسو * ىدح قدما نم تاع اذا

 | مىؤس ىردص هتاوبط دقو * ىرس ل# م اس ييتع قا
 رمومه ترطخ اذا ىسرع الو « الخ يرسم ادع خينلو

 00 نم تعدوتسا امل + ىلا سانلا نود رسلا ىوطاو

 ظ مس نيس قازإو ةنس نيس رهدحأ قرسسإ ىنءاب انهاه كحو سيشل ليفو لاق

 : طل اعنا ت تناو ىمأالا ديج روتسم هلك كلذ ىف وهو ةنس نيس مم عنصيو

 ا رس وكي د نمو تنأ ىلأب لاق قاف الا ىف هه تربش دقو رباشأ ةسخذنم

 ءابملاوبأ لاق لاق ىعئاملا م ءاقثا نب دمحم نب نسحلاوبأ ؛هلاح نوكن *ىث ىأنايبصلا
 جرلا اذده نا كنم رعأ نأو ينم هقفأ ت تنأ ينب اي هنبا هللا دبما ىلطملا دبع نبا

 | دنع نإتنت الو ًارسس هل شفت ال اثالثث ينع ظفحاف باطلا نب رمب ىنعي كدب

 ةيذاك ىلع كنم ن نعلطي الو

 1 راما مد ل اج اموت

 دا نقلي ثال ديزي لاقو « يبملا لاق امانم مرحأ”ىث ىأ ةركب ىبأ نبا لثس لاق
 ةو, كحضلاىف بارغتسالاو يملا لوطو باوجلا ةعرس فعضلا ىلع لياد ابيفو
 او ينل دنزلا ىبأ نإ لق ىمسال لاقو «يمنلا رت ىبصن» يترس أم ىنمجلا ةبابع

 15 رعاشلا لاقو ناسلل تاهرتلا لثم سفنال ينامالا ةدادع نب رمعم لاقو ' ناوخأ

 ؛ د انمز اه انشع دقف الاو * ىنلانسحأ نكن اقح نكن نا ين

 58 راشب لاقو

 5 امش اهدو# انل نإ-ف « يضم يذلا نامزلا ثيداحأ انررك

 تل
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 يهدلا يلع هانث ىلس امو ىلبو « هلسمف مئارك تنام امو تومي

 رارسالا نه عدوب ام هاشفا يف يدقفلا محس لاقو |

 يلف ىلع ىلغت رارسالا عدأ الو « ابعيذأ نكل رارسالا مك الو

 بنج ىلا اهنج رارسالا هبلقت * ةليل تاب نم لقملا فيعض ناو

 هلوق رسملا ىنعم ىف نك , م نأو ميحس رعش قرط ىف رعشلا ادهو يللا رارعلا لاقو

 ىدب اهب تضفن تسبتلا اذا ىتح « ةبيتكب اهلسبل ةبيتكو «* 0

 دعبنال ملاجر نيب تلتقو « مهئاسن لاقم ىنصقني ناك ام |
 ك.يلع بضغ ةءدا نب سدارم باعصأ نم تمزوملا نا كلنا ةعرز ن رسأل ليو

 انأو ىنغ ىضرب نأ نم ىلا نحأ ىح انأو ىلع يضغب لاق دايز ن هلا ديبع ديمالا

 ناكو جراوذلا هل تضع اهفراش ايلف اما ول جرخو رتسن ىلوو لاق ؛* تيم

 اوأر نا مولملف ىباصأ نيعألو مهنفاص هلهفاو لاق ةدعو او 3 رثكا 1
 موقلا ةرثك جراوملا ت تأر الف اذه لمع ىف ايو كلذك لازأ الو اوفرصنا م كك

 و و 0 ناكق يفد لك اوذبو موفويس نافجأ اوءطقو اهويلرف ويخ نعاول ,
 مهطقو مكباود ميقرع لاقف مهيلع لبقأف رمحالا توما يأر كلذ يأر الف مهنيقسأ

 8 لا برص ممل هلا راخ مقيد متذسو مك 1

 ناكو هر لمح اردبص سانلا قيبضَأ ماظنلا رايس نب ميهارب | قحسا وأ ناكو “ .

 لسيف ةمصقلا ىسأ اعر هيلع دك ْوِ ملاذأ ناكو رسلا بحاص هيلع دك ْوِب اذا نوكي ام رش

 كتعدوا كنم يا ضرالا ىفام هللا ناحبس راقلا مس ا ةىص هل لاقو ر.لا بحإ 1
 هولس ءالؤهأي لاقت سانلل كنوكشأل هللاوادحاو 0 هلاشفا نع ربصت فك 0

 هكراشن نأ ضرب ملف بنذلا ندلذ اعبرأ وأ انالث وا نيتىص وأ ةدحاو ةرص هيلع تمن

 هيف ءارعشلا ضمب لاقو رسلا بحاصل هلك نذلا ريص ىتح بنذلا ىف
 متالناب ةففيحصلا تك « اهرس ىلع داؤفلا تمتخ ظ

 محاحال ةشارفلا ىوه « ةرظن أممح ىلا يب يوه

 ننال يي ببييبتا7177 بيب تبي 01

 1 ككس ٠ ةقع

 ا ا د 2 لإ جوا هاا: 140017 18017" 1001 نانا تان ظننا” 107... دققت 12 1 ٠ دست مس

 201010 3 ججلطحط



 0 ظ ) 0
 ةيسيمسيسعسس سس يت للا

 3 ري-غ ةب الفلا رسو # ىرما كننع ناك ام 9

 لثملا قفاون ايف رخ . هلا لاقو

 0000 «٠ لالا كلَ شغب الف

 - اهي اعدأ نوك رتب ال ل :* احرلا ةاوغ خيار يباف

 8 ىمارادلا نيكسم لاقو

 22 اهعادو كاذو ةيعادو كاذف « هتنمتاو ىتاخ ليلخ اماذا

 000 ابعاجر عاطتسي ال ةقلطم « اهبتكريو هدو هيلع تددر
 ابعادخ ليلق قالخأب شيعأ « ىرن ىذلاءايملا ين وسما ىنأو

 .اهعاج ىنأريغضعب رس ىلع « مهضعن علطأ تسل الاجر يخاوأ
 مادا لابرلايماةرخسولا« مرسو دابا ف ىش لش

 ل رش ني رلاةكأو # منغ يد لعل 0

 25539 هدب ىف رايخلا ناك هرس مك نم هنع هللا يهر باطما نب رمع لاقو

 000 ما دالي ردغإالا كرس ىلع كاخأ علطت ال ءامكملا|

 0 سعامشلا لاق هقرت نبأ رظناف كلمد نم كرس نا

 | ريملاو رارسالا نم عولضلا ينم « تامتشا ام نايسن ىلع تردق ولو

 | راسه اموبام 10 هه ترتك ها # هرئارس ىش نك وأ ! يمك

 ميطخلا نب سبف لاقو

 00 يشل رار موتك » ينناف 0000 عميص ناو

 ! نيكم داؤفلا ءادوس ناكم * هتنغا ام اذا ىدنع هل نوكي

 .كلاوبأ لاقو هنأبخ مل قحأ اي لاقف كنضح تح يذلا اذهام ديزم اي ديزأ ليقو

 0 رئاس نم تذداع 6 دولص « ةرخصل تسيل ءامد ىف رسلا عض
  رثلا ربك نم رارسسالا ةعيضىرب « ةظيفح ىذ 'ىرما بلق اهنكلو

 ا
0 



 (ه8ذ) 5

 كيلدنلا ىف بارعالا ضعبل ىراملا نبا « ىندشنأو
 حاقللا مدعاهيف ناف « حارحالا يفهلالا كرب الط 22
 حاراا نوطل ةاحانم الا * حاقللاو حافسلا ىف ريخال 3

 دابع نب دمخ ىندشلالا أو

 دنرص لا تذلاي ياف * ىدتغو ىبدتع ام يب اس 5

 د ينارصاو ىالجر يىتلحار * ظ 1

 نييدملا انباعصأ ضمن ىندشناب و

 هقش ىنم وسن ال ةليلح * بئتنم ريغ سفنلا يوه قصأ 0

 هن ص عرتدعلا أم اذان نب ىكلاو نام زلا ىلع ىنوع نوكت

 وهو هانم“ كلذ ىف ار عش .

 جرحالو راعال ةريمت دلجاف 5 سيأ ال داوب كَ اذا : ا

 2 ةريمع و اندش

 نف_سلا ىلع ىلرت امدل> نكل « ىرطو نم تيضن تصخرااهئاوأ ١

 نزالاو قالمالاىوسىلنامالاامو * هب تينم دن ًاظمن هللا ىلاوكشا ٠

 هلوف لوالا ىلع درب يناوكذلا لا !/

 تبويسم ا حرام 7 ِ# بوالاو راعلا 4 ف ةريمت ىدلج

 7 نانك 3 أهرفص املاك ةلاح ءايدت نم ةري_# 7

 دجوف لاق عوللا نم تام يذلا كاذ كوبأ هل ليف لجر لثسك رعشلا اذه لثن مل
 ْى را لو ؛هككأب أ 1

 5 الو ماش ا راو # قوس داسكو ةلاع لايع 1

 ةدايم نبا ل

 هماك وه فكرمل ءاد 00 « هاك تنأ مأ ردصلا ىف ام رق !

 هلاع وه نأ 6-1 هرابظاو # ةلعو ءاد رذملا 4 هرامالا 3

 ميش



 0 (ةمذ

 ! ءالفكلاو دورعلا هيف مدا « اموزاحلا ىذ فاح اوكرئاو

 ءاوهالا قرابملا فام ضة « :. لهو يدعتلاو روملا رذ

 ءاوس انفلتخا مون انطرتشاام * ىف 000 اننا اوما

 ءازجلا انمو م-مزاغ مذ « ذا ةدنك حاج انيلع ما

  ءاربيغ براحم ن 0006 نان 1

 ءادبا اونح يف انيلع س # ل ما ةعاضق ازد ع

 0 ءار مهمرج نم انفرد * هل نش قيتع ا

 ءابظلا ضس رلا ةرحح نع رت * هل اكالظو الطاب انزع

 ' ]8 تح ةواعم نب ديزي ةيه ىف لالللا نبا لوق حبش الا دنا مو

 انيممجأ سانلا ريخ كنا ه انيراوحم تيلا 1 مأاي
 « رخ الا لاقو »

 « ازيبطت نكي ملاهسن امسا *« ازوك يمسي يسمأىذلا ا
 ازونأ ةبلو اذىتدجو « ازوكرملابصقلا اردت |

 ىف نمط ناكو هوجولا فارششأ نم لجر ىلع نيبرصبلا ءارعش ءايبغأ ضعب لخدو
اق هنم كل عفأ وه رعشلا طف حد ' رعشن كتح د٠ ىلا لاةف هس

 ا ل

 2 لافف كدنعام تابذ مايالا ىلعدل هن« رءش لك اهس الو ةعفنملا ىلا

 اوفين دقو نيعبش ءاننأ © يغم ايف كلصأ ن ٠ع تاأس

 3 | شم ع ءا وم م,اكف 5

 ا ' فنسوا كباجأ نم نءاو تلأس نم نملو هللا كنمل هطخسو هللا ةنمل ىف من هل لاق

 رضع الا فذ الو كيلع لقثب قملا ناك اذا كيلع فختسي ار فينش سلا نم اياب كل
 34 كيلدنلا يف ساون وبأ اندشنأ « لطابلا

 72000 قيرو ىتحار يدنع ناف * قواحلا بك لاب ىلخبت نا

 30 هلوق هدلو هنأ نظي امثو هدلو ساوث ابأ نا لاقب امث رعشلا اذهو

 | للباب 3 قيرطلا ةعرات ىلع رح #2 قيفوتلا يف ةليالاكرأ ُ

00 



 (هأ/) تما

 نبذه نم نيرعشلا نيده تراصأ يتح اهسأر مفرت ال انامز مي : تريشن اهيل

 ناركلا ناىعاشلا ناذه معد ولف تغصتاو لذلا امنع لازذ ردقلا يميظعلان ,رعاشلا ٠

 ثراحلال وف كلذ نموةديبع وأ لاق“ امهيلا بح آسر ملا ناكل اهرئاشمن نامنصي اًذام '

 هبا سحتسا ن م غلبف رتس ءارو نم هدشنأو حضو هب ناكو كاملا اهدشنأو ةزاح نبا ٠

 ةبير نب ديل لع مهم نيرا ل مهتهاركلو رتسلا مهرب سمأ نأ ىلا ةديصقلا

 دايز نب عيرلا فرذتلا ني نامنلل

 همام صرب نم هتسا نأ © ةنم لكان ال نعال تيبأ البم

 هعحشأ ىراوب ىتح اهبلخدب « هيفا بيف لخدي هاو

 نارا لاق دشنأام دايز نب عيرلا ىف ةفيبل كلملا دشن ايف يبارعالا نبا لاق

 تنأو كرت يف ةئبثا يرمعل تناك دق ديبل لاقف لاق همأ تكن دقلل هللاو نمللا

 ناو بذكلاب كالوأ افتاذ نكن مل ناو كلذ كالوأ اف تلف تنك ناف امتد

 هما نأال رجاوف سبع ءاسن نا ىنعي «نبلعف كلذك ةوسن نم اهناف ةلءافلا يتناك

 هب رخشال هنكلو هب رخف هب ىلا نافهريغدب وحممو 'ىثلا فاعل ىبرعااو“ ةيسبء تناك

 نومتزبو برعلا ىلع نوطلخإ سانلا ناف هذه ميفاف هبحاص هب اجعهام ةبج نم 8

 نابجوهلو الا 'ىث سيل هباف لطاب اًذهو هب نوحم دق ىذلا ؟ يد داا نوجدمي دف مم

 ثيبجولا حبقا اورك ذ اومذ اذاو نيبجولا نسحا اورك ذ اوجدم اذاف ناقيرط و
 نوفصتت المم ١: ىلع لد اياتع مهبناعمث بلغت ىلع ء لئاو نب ركب رخف ةزاح نا ث 1

 لاق مم 2
 ءاسلو هن ينم بظخو ء# انآ ممثارالا نلرغ اناناو:. 1

 ءالملا 000 . الو س # :ذلا ىذيانم ءيربلانوطلخم

 ءالولا انأو 0 لاف ري « هلابرض نم لك نااومتإ) '

 ءافحا ىلوق ىف امنيلع ن# ولعي مقارالا انشاوحصا نأ

 هادلا يشاعتلا 5 اوشافتن * اماو يئتلا خبل اوكرئاو 1 ش

 ( سم  ناوبح -4) ١



 والا

 ظ : 20

 4 7 اذنه نق لسو هي هللا لص ىنلا حيدم امأف فنحالا هيمي نأ زاجل بلبلا

 لاق ثيح كلذ هءوسإ

 تنتعا هيلا نم ىلا رعشلاو * يداؤف نم قوشلا بتتعاف

 بهرالو ةبغر يبادمإ « ال دمحأ ريثما ججارسلا ىلا

 اوبش راو نويعلا ىلا س ه انلا مفر ولو هريغ ىلا هنع

 « بيعلا يلوق باع ولو ض # رالا تنمضن نم ريخاي كيلا

 بجالاوجاحضلاكيفرثك أ * ولو ناسالا كليضفتب ل
 * بسذلا كموق صن نا ة « ,سنلا ف بذبملا زطصملا كنا

 هلوق لثمالا هيف لقب ناك ولو

 برش, كلذ لهأ هلو هل * تكرو وهيفتنأ ربق كرودو

039 

 رقي

 1 1 بردا ةماع ىف علصنال ىلا رامشالا هذهب الا لسو هيلع هل 0

 0 يعاشلاةليبفل ةظئاغلا راعشالا نمو * لبق انيكح ىذلا مم فيكف دومحلاب كلذ ناك
 58 را ناكل هب تداعام رشعن دوعت اسم نأ ءازعشلا ت تذظ ول يتلا رامشالا ىهو

 ةعيرنب ديبل لوق كلذ نف لوقلا كلذ نم اهبلع نوهأ
4 

 بابجالا ورضاح ةعيبضول-و # رفعح قس نك بالك يأ

 باود ىلا مم دكا ىتح * هبود اوطل مث ةو ع 51 اولتق

 بابشو 30 تأ دملا ىف * مهنأك ديدقلا قرحتم لوعرب

 باتع ى 3 ةرارز ينبت د مهملع ديدحلا قلح ىرهاظتم

 بابلالا ووذ هفرعي قحلاو * ابلضف دعم تفرع محل موف

 أ وهو ىرازفلا رباج نب ورمي نب راسن ىف روظنم نب نابز لوف بابلأ اذه نمو
 نافطغ ةداس

 مراد سانلا يف ناك نا مراد ونب © مهنأك لئزحم عمجم اواخ

 || ا بردت مي رمح نأب الع سيئالمتا لاط امل اهمت نأ كلذو

« 



 «هو)١

 فيس اذه لاقف ءاملب اي اذه ام لئاق هل لاق صربلا هدلب ىف عاش امل سيق نب ءاعلب نأ
 فاطعلا نبا يلا ثيدحلا مجر مث« هالح هللا فيس لوقب هب ىنكو هب ىنالح هللا .

 هنوزمب سانلا هيلع لخدو هرصن بهذ امل ارم ناف رخ آالامريلا امأو لاق ةكحضو ١
 ماقف موجحا لمجاك ناكو داضم لآ نم باتع ناوهو عماج نبميهاربا هيلع لخد

 54 رك انناك ناو كرصن باهذ نم نهزجم الديسأ أ! لاتف وو

 كيلحرو كيدي ؛ مطق لجو زعهللا نوكي نأ تدنم كللازيميفامهباوث تيأر ول كلاف

 هانعم ورمعلاقف مامجمن كاتو عوف ف حاتشإ للا كيل ىلا كربظ قدو

 زيزملا دبع نأ ي ىنذاب فاطعىب أل لاقو“ظللا ىف أطخأ دق ناك ناو ةئسح هتبنو 1

 لاق ام هتيل باتع وبأ لاق روعأ ةعاسلا ىناو ىنفلخ نكي .افادا تس
 ضعب ىنأو «ىمتأنيلجرلاو نيديلا عوطقم ةعاسلا انأو ىنقلخ نكي مل هللا نا تدد
 نذأ ىتح لبش لف هحدم داشنا نم عيبرلا وبأ هافعتساف هلوح هولدو عيا بأ ارعشل

 هلوف ىلا ىهتنأ ايف 4

4 

 ل

 ديصلا كئاننأ ن م رغلا كلوحو #2 مهسأر مويلا تنأو قب : فيكف 5

 قم يل قزململا نب دابع وبأ حدمو ؛ نس اسأر مهلك رن كنيل يراابألا

 لاقف ءالعلا نب ورمع ىتأ نب رشب رض نيو ورم
 مع أ كيرو هنز-< ا قاصم. ارش, نأميزب ناكنم

 محسأ نولو هف قواشتو ؟ ةمل ةلقو هئمات كلا

 مهوتب نم فشكنم قزعلاو « ةلالد هيف ضحلا يرصلا نا 6

 معأ كدنع ىسدعلا ةرارزف * الملا ىف كؤابتحاو كاسل امأ 0

 مرلادوسملا كئئاشواروز © م ملام نوكت ناوحزال ل 3

 ينلا حدمب وهو ديز نب تيمكلا لوق هنم بأ طق رأ مل يذلا ملا يملا نم نم

 سابعلا ين ضعب كلذ م نأ زاجل ةيمأ ىنبل هحمدم ناك ولف لسو هيلع هللا ىل
 لالب ابأ حدم ولو ةيمأ ىف ى شم هيم ضرتم زاب مئه يب شعب ب حال

 حدم ولو فلاخ ا هبيعي نا زاجل ديبع نب ورمت حدم وأ ةماعلا هبيعل نأ زاجل يب جراف

022 7 
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 00 رزج مكل اف ناك ةمفول « هلكلك ثيللا شارتفاكاش رفم

 ' ذ تيطعأو نينه ءافعض مهنك رثو ممأ تنهوف ةيمأ ىب هب يرغن نأ تدرأف

 دنع نم فاطملا وبأ عجرولاق 'هباسح ىف نكي ملام ة ةوفلا نم مهلع
 1 ه نورمت

 ؛مويلا دحأ امأ لاقف كلذ نع لثدف كحضي فاطعلا وأو ورحعل انك نيموب يف

 35 ٠| ا ااولح نب ايرط يف جدلا هدشنأ نم لوأ ناكف ءارهشال سلج هبأف

 : : هلوف ىلا يمتا ىتح ةليوط هل ةزوجرأ

 فرعأو يملا ىدنأ صربلاو « فلك أ نيديلا ضايف صرب
 0000 لو انج نب ممسامأ برعلارخافم نم صربلا هم ورم لآق

 0 قّوملاىلاوخأ الو كيتءنمال « ىنبسنت نيح لظنح وما ىلا
 .قدبلا اهنارقأ يف ميمابللا نا * ةصقنم ىف اضايب نب_خ ال

 7 رخ آلا لوق متعمس اموأ
 272 ليصخ ىلع ىفوأ اخنوو 4 لبوخم ىرثكتسن ال سأكاي

 0 ليجحتلاو ةرئلاب لمكحب * ليجرلا سرفلا تمن ناف
 نرخ ألا لوق مشمس ام وأ

 صربأ كلإبأ ال يرك لكذ « ه اضرنأ تنك نأب ديز يمتشيأ

 5 هلوف هللاو ظفحأ لاق اذه ىف ظفح ام لاقف زجارلا ىلع لبفأ مث

 ١ قلبلا عيلوت فرطلا رضي سيل * قرزاب ىرغت ال دمس تخأإي
 . هش

0 

 5 « * قبس ليخلا ةبلح ىف ىرج اذا #

 لب. أما نومأملل قبس دقو ءافلب الو قلب طف اناس رب مل هنأ معزي داس كالا

 0 لشبم ىب ضعبل ساون وبأ ىندشنأو' ءاقلب اماو

و داجلا ىفو سأرلا علص * تأر نأ ينع ةدوس ,ترش
 ” ش حبض

 3 حلطلاو أتم ةيركلا يرش « يذلا كاذه ةدوس اب يللا

 1 حرقلا نيسا< فرطلا نيز * 5 هجولا يف يل نبز وه

 تأ زو كلذب رخفب ناك حاضولا ةئذج ناو هب .نوفرشي اوناكممأ سلوب معزو
 ا
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 لاقذ هلاخلخ ذخأ مْ

 رختفااو ارلك ىعاسملا كل * رغم ىف نبف مرك أ ايدوس ايا 0٠

 رستف ال الجر كوبأ ناك * رغالا هجولاو سانلا نويف ىلع
 ررش هبه هلوح ريظي :ىح ء رايزا ريكلاب ويه ام اذا ان
 رمس ءاش ناو ءاش نا بغشلاب * ربم دق يت+ فانك الا نطع دق

 رمثو فاك إ ريملا ىلع هل * رمتسي امالغ ناك ذم لاؤ ام

 رظتط باوثااو ىباوث رظلاف * رتولاو ةال_علاو ناتباكلاو

 « ربع ثي داحالا يفو ىمكلح نه

 مد اجرف حدمب نأ دارأ نم باب ايم
 لاق نيح قدزرفلا أطخأ ةفوكلاب لطخالا لاق ال ملسم نب ديعس 0

 لامج نب ةيطما مكتبهوف « كتررح يننا ةنادغ نبأ 0
 لامسونيعأ رس قي: نم © من ون|تعدتجالةبطع الول

 لاقف م ى نم يف هل يربناف ءاحملا اذه موج وهو هل مهبهو دق نوكي ف

 قوحنم نب ديوس ىب ىف تلف ىذلا تن
 *- .قيطب لئاوهنلحامل « هفوجسوسلاققرءوسعذجامو |
 مهدنع كلذ غلب ال ديوس ردقو تاجاحلا هب بمعأ ؟ الئاو نأ تمعزف هءاحه تد

 رغصت ناو ىلهابلا نايعنلا نب ماح وجم نا تدراو ليلقلا هتعنمو ريثكلا ع

 تاقف هنم عضو هنأش
 ران نارينلا دقوأ اماذا * اهف سيل نأ ائاح دوسو 3

 تاقفهنوحرفىترحلا كاس حد نأتد زاؤموْسب لة وسدق نم ذدؤسلا 35

 رضم اهناريج تلتمتذآ :فطلاب ه دسأ ي ترم كا 0 مل ظ

 ررشلا اهءاوثأ نع ريط مويلاف « هأبنأو انيف هبسحأ تنك دق '

 ثراحلا 2 رف يف د 4 و

 قيوم ماا مكيف نتي الف *« مكل حبان ىلا ة ةينأ قا 01
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 : 11 ل طك ام كتسمتامزنف قع 4 كاطاشن نم يصقناف تفصوام

 000 | 1 لا كرد كلاما كل مانا موتا

 كعب داسفو كتلوسف نم الا تؤن ملانا لعاف الوافم كد_>و الوخدم كلذ دع

 5 كيرضأ امل كراثنا نمو

 3 62 سانلا راذصو لاذبالاو سوجناو دووبلاو ىراصنلا ف يدم باب النجم
 3 ايدنق نإ دوءسماص وأ اندشنأ «دامحا وهام كلذ نمو ةبغر حيدم وهام كلذ نم

 7 دوملا ن ممرطلاخ سأن ىف يرازفلا

 0 بيرم نبد نم ناك ام ىلع + قدص لاجر دوهلا يف اندجو
 َ _ بيلحلا هطلاخ ءاملا ل: * ضيرع ىاو يذا كرمعل

 ' اك اانا هيئات لم ه ياو اميدستكا تالا

 دعأت ىرامأ اوناكو ءادحلا ىنب نم سانل اعدب ناكو يدسالا ناحمطلا وأ لاقو

 5 لاقف مهتمادب

 قيدصو معا لظ ةروزو * لتاقم رهقرصقلا ىف نكمل ناك

 | لوط نيننقو دبل نم رمخعا « هلم خيزمأ ءاحلطبلا أ
 قيتف مادلا هيف يرج ام اذا « هنأكبايثلا ضافضف لك ىبم
 قورسع تاحلاصلا قورعلا ىف هل * عدنا لك ادار + 20

 قوشو مهوحت ي لق حاربو 9 موبحأ يراصن اوناك ناو ناو

 6-5 لاقف اقادص هنع قاس ىموجم ىف هريغ وأ لدبع نبا لاقو

 ا مظخ داوج رحب كناوش « اشلا ببطب كيلع تدب
 .لظ نيف تيدرت ام اذا * محجلا لها ديس كناو

 | نكمل ىتكحلاو نوعرنو 0 ىف نامامل ريظن

 ١ معو لاخ يسودملل ادف ب « ابرلا ربم ىسوجلا ىنافك
 ىنعت نف لاق تيمس نم عم نوكن نأ ىضرت امأ لاقف رانلا ىف ىتلعج ىسوجلا لاقف
 |. اة ذيل شميل يك درا وأ قدشنأو ماشه نب لوح  ابأ لاق ركملاب

 « ملا
: - 



 هه 5*12#)0152155-21---7
 ءاسفنخلاو برقعلا ىف لوقلا 3 " (ملاصخ را ةوادعلا نم امه ىذلاو برقعلاو ُ
 ىلوقلا مث ذفنقلا ىف لوقلاو رو:سلا يف لوقلا مث املاصخ رئاس عم امهني ةفادنطلاو |
 يفلوذلامث بضلاو لرولا ىفلوقلا مث نابيصلاو لمقلا ىف لوقلا مث ثيغاربلاو ضوعبلا .
 ىلوقلا مبنرالا يفو باقعلا يف لوقت مث مخرلاو روسنا ىف لوقلامث ذفنفلاو عوبربلا .

 بابلا اذملا:رك ذلبقرك ذنسو , كلذهبشأ امو يرابخلا يفلوقلا مثعدافضلاونادرقلا
 ةءارق هعم قحتسلو ا ثعبتو ةرك اذمال حاصت ةفيرظ رعشلا نم اوأ ٠

150-52 

 مهسوفت قيذفوتو مهتلامساو مهارادم ف تحتحا ا رهدلا |ىه ف بتكلا عانطضا 1 ١

 ةرثك ياو ةليوطلا ةضايرأا هده ىلا باتكل || اذه دباوف ةرثكا 8 ميول عيرشنو 1

 مىحالص يف ىتبغر ناك يتحو مهنمهديفتسا هأيا هديفأ ىذلانأك يتحراذتعالا اذه ٠

 يالا نيبام قرفو ءاضالاو ةكئاللا نيب امو ىمئنالاو نا نإ ركذ
 ةليضف ىف لوقلا ان دعب ىحارك ذ الو ئناب سلام نيدو امهم ام قرفو رك ذلاو .

 مسقلا ركذ ىفو راصعالاو ممألا يف ذ قو ناونللا فانا عيجج ىلع ناسنالا

 ذنم ناسنالا هد 6 لوقا من تاعانصلاب مولعلاب لوغما ردم رك ذو راثالاو

 ذفنيح تنأف ةءارقلا تلقثتساو باتكلا تلم نافر م ومحلا هينفت نأ ىلا ةفطن ناك 7

 ىف هنم كبلقأو ة ةروص نسأ ف ك هدصأ ألا يلام دا ىدضاورفأ

 روث أملا ثيدحلا ىلا الا ميكحلا نارعلاب جاحت>الا نم ججرخمال كلعجأف ةفاتنملا نون
 في رظلاحيحصلا رعشلا نم جيت الو حيحصلا رعشلا ىلا الا ثيدحلا نجر ظ

 ةفسافلا ىف لوقلا ىلا الا مقاولا رئاسلا لثملا نم جرخم الو عقاولا رئاسلا لثملا ىلا الا الا ]

 بيجاعالاو ناهربلا ابعانق فشكو ناحتمالا اهزربأو هن رحتتلا اهتحص ىتلا نا رثلو

 كل هتبتك كلذلو ديدش عازن اهلا ةحيحصلا لوقعالو رينك فلك اهب نونا“

 ءالعلاو ءافك الا نم فصنملا رظن هيف رظناف كلذ رجالا تبستحاو كليلأ هتق

 فلاح كل هتيتك ىذلا باتكلا تدجو ناف عابتالاو نيملعتملا نم ةعدقسلا رن وأ

 " ربظيو نامزلا اذه يفرملا ساملا رهظي نع ينظ ءوس الولو لاوطلا تكلا نم لاطام ظ

م رك ذا لو اذه , مهاد ىف بغر نم ةبغر 1
 لام دقو ايش لاوطلا باواالا ن

 كرب ووووبككلا7

 ندم هي اوووي سما“
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 غل | ةادملاو ةفيطللا فكلا ةماص يف وأ ةم 4 ركلا قالخالا ىو هن 1 ةيحشلا

 ةيف لايتحالا ةقدو سارتحالا ةدش ىلا وعدن ىتلا ةرضملا ىلا وأ مفانلا قفرألو

 درطج ةفشو هلع قدصو قعقعلا ن م بحعأ * نق أو ,كالذل رك ذلا |

 لطمنأبو ةمايحلا دش دشأامخا رفوأ امضيب طوحت رئاط ضرالا ىف سل مث ,هتفر-» 0
 ردا ىراجلا ىت> هدلو بح ؟ يث لك هنع هللا ىضر نافع نب نامع لاق , هلم | 3

 كلذ لمعت_س ال فطخلا ةعرسدو بابسالاب هقذح عم قعقملا مث قولا ىف لثلا

 بأ نم فاتخا دن سيفن فيرش طرق نمو ريطخ نيت دقع نم م مكف هب عفت

 هلا ىف هقلحت دعن هن ىمر اماف موق 0

 دنعتناك ةنارعا باخسلا لهأ ذخأف موقل امرك اب اباخس بلتسا ةرم |ةعقع نأ

  6ىمرف هءاوحاصف هفىف باخسلاو قعقعاا ىم ذا بدسلو بحسلو برعذل ىه

 ةمالساا ركذ ةساىعالا تا ١  5د تلاقف يرخأ ةيلب تيلّنا دق تناك نا

 ىئاحي ءوسلاةدلب نم هناك « انبر بيجاعت نمباخسلا موبو 1

 ركب ملام ضرعيام رك ذب سأب الو , ةرضاملا لهأ نم مهب تلزن تناك نيذلا ىنعت
 كلذ ناف ةضحلا ةيمالكلاو ةدرمءلا سياقللا الا اهبف سيل ىتلا لاوطلا باو»الا نه
 ءانصل بحاص كلذ لمتح دقو ,هنءارقل سوفنلا شم الو هعامد فخمال ام

 ةيرظلاراعشالاب حشوب نأ لمتح ابا كلذ نم اندجو ىتف ةنسملاو باوثلا سمتلمو
 انو ,' يراقلا هب عفت ب : انجأ هانيورو كلذ انفلكت ةبيحملا ةفرطلا رابخالاو ةغيلبلا

 ةلما دقةتنك ذإ اذه دعب كل بتاك اناو اناقام رانلا باب ىف لوقت نأ انزجتسا
 جبار ةددذا ل رعوأو بك ارملا بعصأ ىلع كندتامجو ليوطتلاب
 ةقاط غارفتسا كلمجأو كتم اس ىف ديزأ نا يرأ الو نيملكنملا مالك نم ةحلاص

 ق ءابشأو ءابظلاو ريملاو باثذلاو دسالاو منلاو رقبلاو لب الا يف لوذلا ادا نأ

 المو اهنارقتحو اهراصقو باوبألا راغصل أدب ىنكلو كل هناكانأ امم |1

 ثاثلا بابلا كلذكو ىناثاا بابلل طشن: تنأوالا لوألا بابلا نم جرخم ١ 0

 "ذى ذخأ مث روفصعلا ىفاع ا هللا ءاش نا كل هناك انا ام خلا لل
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 1 ٠ هنمو هل برشامل وهو مزهز ءام ءاللا نمو ءاملا ىلع هشرع ناكو لاق نا دعب ايف
 ياك هسفنب ءافشو ءاود نوكي

 كاضاؤل وقلا باب ف لخ دد الن اك ناو كلذناو راناؤل وقلانمةلججان رك ذ دق

 ليفلا ىف لوقلا باب نم باتكلا اذ_ه 'ىراقل هوجو نه ابيلا عجرت دقف ناودملا .

 ناىلعو , رابسعلاو عبسلاو عبضلاو بضلاو بئذلاو بدلا فورب را درقلاو لسدنزلاو .
 اهلاح ةساسخو اهرد ةلاذنو امصخش ةفاطل عم ةبابذلا يف تناك امير ةمكمحلا

 مم سومأجلا يفو دارجلا باي يف عسفنا سرفلا ناك ناو عئارلا سرفلا ىلع اهنم ربظأ
 باقعلاو روصحلا ثيللا ىف ابنم ربظأ توبكنملاو زقلا ةدَوَد يفو همخش ع

 نمو ريقملا َنيَمِصلا نم ةكَح ريظاو ةدئاف رثك | ةثملا ميظعلا رك ذ ناك اعرو لوتف 3

 رب-لا نأش نم بجيأةضرأالا نأشو ةلمقلاو بلعثلاو 1 .اًوصلاو ريعبلاك ىمقلا لياقلا

 رخصأ لابدنملاو ريطلا ظعأ ىكركلا ناف ليبدنملا نأش ن نم بأ يركاذأتو
 يكركلا نيبام برضي لاقق ةاورلا ةطال ضمن نذوب نبارك ذ كلذلو رت

 رمجألا فاخ ءاحه كلذ هب.شنو هحفعالا ايبضالو الحر عدبال لو ليي دنعلا ىلا ا

 لاقف ةديبعابأ

 متم الو تب ًاسناعال « ربنقلا ىلا ىكركلا برضيو ْ
 اعاوهتثج ظملةثملا ميظعلا رك ذ يف بنطن انسلف ءاسنلا نم هلثم لاجرلا نم سنا ا ظ

 ىلعو برا ةمكح ىلع ةماعلا دنع لدأو ةمكملا ىف غلبأو ةبوا رثك أ ناك ام سمتللا

 هناضعأ برك ربو هتعنصو روس نق حرك هيف ةوحعءالا يثبرو ,ديسلا اذه ماعلا

 بيحع ىف ةفارزلاكو هناولأ ليوامو هشير جيراعت ىف سووأ اطلاك ه شير نيلأتو

 نوكي دقو ,ةماعنلاو جردتا ىف لوقلاب هيش أمف لوقلاو ائاضعا عض اوم انيك

 ةفرعم الو ميرك قل اا د ذيال مث ندبلا ةءنص بيجع ناوبث

 نوكنت الو ةرذلاو باعثاأو ةماناو ةزدئلاو ءأغ لاك نوكيام هئمو ةعاص الو ة ابيح

 ءايشالا كلت نزو يف هشبر ناولأ ديضننو هئاضعا بك ريو هربوصل يف هن وجعا ا
 تاوضالاو ةبيجعلا ىناغالا نم هترجنح ىف ىطعأ ايف تيجملا نوكيو اهانرك 0

 ( سم  ناويح -1/)

/ 

 اقدم 30
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 هدروامىوج باقلبحبصأ « هذرحم برغم يلجأ أ

 الا قل نمار نه هب لذ 3 هدإة + فاصرلا ىف ماهغ ءام

 هددم يهأنن ليسلا اذايتح « هدسم لزمناوفصررظ نع

 ةدبلت رويدو ماوح نيب « هدكشي يذلا ءاملا دّكشو
 # هدقفوا هدبشي ااك « هدروتسل أبص نم ميسأ لك

 * هذمعإ أمم يداصلا ءافش وبف «

 ءاملا ىف رخا لاقو

 بوبؤش ابصارع لاما لزت « ةبظش ''”سأر مت ساك ام
 ' بوقميلا هنود رصش نايدن * هماشت قرب ةقهاش نايحم

 بومبي داع مث سعاد ناشطع # الحل ةفاذد_هم كل_:م ذلأ

 « ررج لاقو 9
 ش اليلغ ندحيال مثاوحلا عدب *« ةيرش داؤفلا عن دق تقص و

 0 اليلظ لا زءال حطابالا رصق * هليقم ةالفلا فصر نم بذملاب

 ر ريغو جسفنبلاو باللباو نيجنكسلا ل ادم بكرو لمي بارش برطأ نا ءاملا فو لاق

 هيرش دعب هبراش عرج نأ هنذل م ام ناف باطو ذل ناف ةيرشالا نم برش امم كلذ

 ض او ةلاخاك عضولا ادرهه قوهو هسفن : اهم ب ٍ .طلو هفث أم لشي ع ءاملا ٠ ن* 7 هل

 : ١ امال ىلا هب لصوتملاو ربعملاو بكرملاو 'ىرملا ىف ماعطلا غلوب وهو اميمج

 وهو ءاملا ةجزامع الا امم فتطي الو فرص برشتال ةبرشالاو اجوز متو افرص برشي
 الو 'يث لك ربطي يذلا ءاملاكو ه اولاقو ناردالا لوسغو ناددالا روبط "دعب

 للا هنمذ وكيلمه:ءو'ىث هسوغال ءاملا ةمور رثب ىف لسو هبلع هللا ىلص ىنلا لاقو 'ىث

 4 ةوملا نسحو افصلاو ضايبلا يف مركلاو نيعلا ىف نسحلا عمتديف جلثلاو دربلاو
 0ك رعاشلا لوقك مسقلا نوكي ءالابو سفنلا

 700 ١ ىضرتوأ درابلا برشأال ه ابلهأ اب هللاو الو يبضغ
 سأ لجو زعهللا ىمسو هقاذا|ةنؤثم نم عضي درابلا برش نأ نالف لعول نولوقبو

000 
 ا
 ديد نفح
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4 . 0 00 
 لجو زم هللا لاق ريثلا نم روهدلاب قيلب ام رك ني هنم يناشش الا طق رهد ىلرس أنو 1

 رثك أ جاجزلا نال اهفاس نع تفدشكو ةدل هتيسح هنأو ابف حرصلا ىلخدا ال لبق

 ملاس تارف بذع اذه لجو زع هللا لاقو ىفايفلا يف ءاملا هنأك لاقب نأ هب حدمب ام . ١

 ىاطقلا لاقو هبارمث ارش

 يداصلا ةلغلا ىذ ن «.م ءأملا عقاوم هب نبصي لوق نم نذيش نهو 1 ا

 دق وأ ءام هنفو الا 'ىث سيل هنا لاقيف ءأم نم ةباد لك قلخ لاو لجو زع هلل لاقو 35 ٠

 1 ةوفكم جوم سابع نبالاقو ةفطن يمسي ءاملاو ءام ةفطنلاوءامنم قلخ ال هباصأ ٠

 3 اما ةيمسا يف اودهتجا نيحو اكرايم ءام ءامسلا ع نم انلزنأو لجو زع لاقو ٠

 غبص لاقيوءامسلا ءام نيرذنملا اولاقو ءامسلا ءام اولاق ضايبلاو ءافصلاو نسحلاو قكربل ربلاو :

 اخلاق اع عجب وو نآلف ندرو:ام ةجو يف سيل نالفؤ ال

 « هبانجو ىف لوي ءايحلا ءام # م

 7 لا ةفص ىف ةورف مأ تلقوا

 فئاوذلا لاوط“رغ نم ردح < هلوقت ءام بأ نوم ءام امو -->+

 نا لك نم نزلا ظ3ث ةياع تبدحت داود طن جرت

 براشل ةأار بيع هب نأ أف *« هيوتم نع اذقلا 2 مسأ 0

 بتاوعلا ضعل ءايحتساو هللا قت * هيود فرطلا رصق ة نمح بيطأب | 3

 ىع قاتلا ءاملا هركنو ةيوذعلا بحت رفاوملاو ظيلا الا ءاملا نم بحت ال ىلبالف

 الو ردكلا ءاملا فاعت رقبلاو هيرشي م ءاملا روثيل ةبيرشلا هد سرفلا برش عر

 ناضرالا و لظنحلا مخل و جاجالا ر حبلا ءام ىف عركت ءايظلاو ىفاصلا الا ب

 قمع هل ناكن ا ءاملاو ريثكلا هؤام قازعلا داوسو رّملاو ءاملا نادوسالاو نيو

 ل ةناق كف لاو نيف هاو شا

 هدوم م جاد ليللاو * هدوع ىلس وث ف نم هداع

 هدب ىلون ليالا اذا ىتح + هدق راما ها 06 00

 هدرطي شيك داح هثحو « هدقرفإابكناروفال بكناو ٠ 0 ظ
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 0 قار اذه امو هللا ناحب ةيهاتملا وأ لاقف نيركفم موقلا 1

 3 2 ايارشش ءاملا اذبح « اباطو ءاملا درب

 لآ نم ةمالسلاوم رثكأب ه هركذب مل مث نمعأ ري ءأم ن نم رأهم و لجو زع هللا لاقو

 | دم ىامربغ "ىشب برشي نأ ىلا جا م املاس املاخ ناك يتم ءاملا ناك ذا

 0 "ا دقو ل بيطلاو دربلاو ةيوذعلاو ءافصلا

 . ب ىراصتعا ءاملاب ناصغلاك ت 0 قرش يتاح ءالا رم علا ول

 ىربنعلا بوبأ نب ديبع دارطملا وأ لاق

 5 لال 0 لوأو 0 3 ثول لا ثبخ لوأو

 0 2 اياصو ابتننا ةأرما تصوأو زوطم نش كناك يتح حارفلا ءاملاب ىلستغاو ا

 ش اهتنبل ةلئاقلا اممأ اومتزو ءاملا كلبيط بيطأ نكيلو اهم

 ل0 قوكف هييصختت ه كم ءاصملاق قوكنالو
 لاثمالا نمو
 ديلي رالل باقل اهركذ ىوس # أهسو ىس ناك ا تحضأف

 ذه لاق بخ 00 يفد ءأم «ىنبأ هذي 0 ا 0

 واروذبلو 510 ةرح_لا ناضن 00 راح ا هلع 75 مدرب 2 الل

 15 .ءاجو اولاق ام نآيارملا مئادلا ءام ىلا راظنلاىف اولقو 'قلعتاملا تردي م ةبط تعجل

 35 0 عدلا مدي نسر ل نضر

 ثبخ اذا بارشب ,كنظ امو برعلا 006 ءاملا وه فيزتلاو هللا نذاب رب هناف ءارس

 ليغ تيبس لف سيفنلا ردلا لسناف درولا ربنملا دلو اجاجأ رحصو اذاعزاحلم راصف

 )0 كا وعأل "بنل ن* فرش أ باتت نمو لجن نم مرك أ

 001 يأ ىل لاغالا طن لبد "يدب نيب ساج ام لوش ثيح دلاخ

8 

 ل
 ٠
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 « 2 حرسللو ةءابلا عيفر « لم ىف كنب تاور
 حباتسا بالكحل ح.بور « ودقلا ءايض ةافعلا تيفك

 حبنالا مقللاك ديداخأ ى* طملا كلت راث [سعد ىرأ

 شوال ك رشلا ىلعتنكل + عار قش ىف تنك ولو :
 ناقريزلا وأ دشنأو ٠

 اعانقلا تللح ءاماظلا اذا * عيد لكب بشن ران هل 7

 ًاهاوذ موهحرأ ناك ن كلو 1 اماوس ,هرثك انا قااعي

 رخ لا لوقب يرفلا ران فد
 صاع نب رشبل وأ كاوبلا يبت « هلثم رأ مو مام لثم ىلع 0

 رداصملاب افثوتسا مث دحلا نم 00 ناك نامالغ 3” 00١

 رظاونلا نويعلل ودبب رحفلا انس * ةوتش لك امهران أنس ناك

 صر,ألا نب هع كلذ ف ١
 اهروةسو ةملظ اياب ليللا نم * هيودو ةادعلا ىشخي حبنتسمو 0

 اهروقع رم نأ يبالكت رجز « ام ىدتها الف آرآن هل تفر

0 

0 

 اهريمتسن نم ردقلا يفام دراذإ « ىتتيلَخ نع نلأساو ىلأستالل
 اههروزب مأ رورقملا ثرغلا يذل « اهناك لازنال يردق نأ يرث

 اهريشب حال نارينلا دمح اذا امود رشلا لمجال ةررب» 5

 اهريقع ناتملا ناءاننالا *: اهم دش مل مث تحاور لوشلا اذا :

 بطلا ىف لخدب امو مالكلا. قيرط نم رانلا ىف لوقلا نم هج ةركذ نامأ

 سم نب ةببتق ةدئام ىلع وهنو هذه ى هنثلا دم اولاق رخ ١ باب ىف ةلج كلذ ندرك فئس 0

 هل لاقف ةيرشالا ضمن مأ لسلام أ نيالا با رشلا باص ردي لف بارك

 ءام هقسا ةبدتق لاق ادوجوم اهنوهأو ادوقفم اهزعأ لاق كيلا 2 ء

 ممم لجر برش ذا كولملا ضع دنع ءارعشلا نم ةعاجج يف ةيهاتملا وأ. ا

 تبلا اده زيج ن م لاق من ًارعش هلعجا ةيعاتلا وأ لاقف باطو ءاملا درب رم
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 لس ىف اهتيوش اذا ايلص اهيلصأ اناف ةاشلا تيلص لاقبو ران خفتب دحأ اهيفام يأ

 رحلاص وه لوقتو ءالصإ رانلا رح هللا هالصأو اهالصنب وبف راثلا لجرلا ىلص لاقنو
 تنام اذا ًاوفط أفطن تافط 1 ومهد مم رانلا تدمه لانو «ةالصو لاصموف قرانلا

 تجاه اذا ابوبش بشن تيشو اراح اهرجج قو اهيل نكس اذا ووخ ا كفو

 ِظ ل بل لاو «ابامش تشب ىملا بشو انايش بشل وهف هيذب سرفلا بشو تببلاو

 كب كلذوأ اوشءو ًاوشع اهيلا وشعب رانلا يلا يثع لاقو بابش الو ضاضغ كال
 ةعيطملا لف اوه الا وقعنا اران ىرب ليللا لوا نم

 : كتوم ريخ اهدنع رأت دوخ قع ل هران هو يللا واكمل ديل

 ث' يذعو لالا رب يذلا وهو ىثدعَأ لجر وهو ةواشع ىثعي لجراا ىثع لاقو

 ىذا قيرط ىلع مو ( ع ران نورك 30000

 0 هداف ا لك برخارإ 2 وقك ةقيقملا قبرط ىلعال
 هو

 ام ربرمد ىداعالاب ديدش ي رخاو ه ادنلاو 3 ليش دب هاذي

 2 أهريعس نيمرهلا بيصيل ىرخأو 9 مقدِبِم لك ران ران هارانو

 000 : ةنانبك نبا لاقو
 رانو ديدح نم نيرتس ق * اف الا ىلع دع ضراع اهفاخ

 راصنأالا دفازن ىكتنتو د © لاو رألا اببشي برح ران
 1 يعارلا لاقو

 ايلاولاو ةلم حب رصلا ب ةيفمر © انا ءاديش تور دلو

 ايدامعالا ناقرح خ خر“ « راثو * مسا وان ناوان انل.تناكو

 5 لثملا ىلعال ةقيقألا ىلع ةروك ذم يهو (يرخأ رانو) ةيلاعلاب خرصو ماشلاب منا

 ءضوم وم ناك املكف ىرقلاس متل ناو رغسال عن 41 يِتأ يهو برعلا رخام « ٍظعأ نم

 0 0 تلصلا نب ةيمأ لاق رخفأ ناكمفرا

 3 ١ كارقروصفلا نفرشم «يرذفن « كلو كاوتنمتايابقلاال

 0 9 يناطلا لاقو



 21:١ ظ

 ىسمص الأ دشن اوزيل هل لاّشو هرفض اذا اهرعش ةأرملا ترج دنا ١

 نا م ىتح اوعمتجا مث اذا موقلا رمح دق لاش« اهريج ىلع ىوطب اهروفست +

 لبحوأ روفبضم رعش نم ريزج مهماك ىتح اورج ميم 'اكفمهئادعا ىلع رانلانولوكيإ

 ثيح ميلاددشءرملاو' رامجا مي نء نوطبلاو لئابقلا كلت تيمس هبو ىوقلا عضو ظ

 ىلذحلا لافو را ادع مق .

 ارمجلا يفاون جاجح قياوس © اك ىماونلا ثعش ميكردأل 3

 اذا رججاف هلاجر وأ هليخو هلبا ىلا دمع لاول ادددش ممتع ناكاذا رمجع فخ لاق

 رانلا ىف لاو لاق « ؟راج اركب كلذد يعاو *: يشع ألا لاقو ةدحاو ةامج كلذ نأ 6

 لمرلا عطقن يأ لمرلا طقسم اذه لاغو طقسلاو طقسلا ٍدنزلا نم طقس امر ظ

 سعاشلا لاقو هتطقس بئاغلا مقو لاو تاغ نيج ءاج اذا مجنلا ام ىنانأ امو

 ل

 0 نيطقس ىذ ةماعن ائع 0 و حبصلا ءابعأ ام اذا ىتح 1

 ايش ابمتشاو ايش أبش بشن برحلاو رانلا تبش لاشو ليللا ىتي ةمدحأب دارأ ركشمم يور 7 ْ

 ىف لاَ كلذكو دق وثم ينعم ف ى ]ا فأن بسح لاق و برحا بوبشم لجر وف و

 بقنا لاقو اهريغ نم وأ ةبطح نم رانلا هن تبقثأ ام وهو ابوقث ىل به لاقبور "

 تربظ اذا ًابوقث قد دنزلا يقئاضيأ لاقبو بوقثلا وهو لعتشنل 0
 رانلا تكذ لاق :و , هنمرانلا تربظ 0 اذا ىذلا فاثلا ديزلاو رانلا كلذكوه 0

 موعضم سمشلا ءاك ذو اهلاعتشا ديرأ اذا ابك ذ لاو ت تاءتشا اذا وك ذ وك

 نماك ءاك ذ ناو *« جاجعلا لاق ادودمم لاذلا مومضم حبصلا ءاك ذ ناو اب ١

 ةماعتو املظ رك ذو ىنزاملا ريعص نب ةيلعت لاقو ه هرفك .

 رفاك ىف أ مسي ءاكذ تقلأ # أم دما :اهينو لن ارك دف 1 ْ

 راثلاتمرضأ اولاقو نك ةعرسو داؤفلا دخل دودم لاذلا 2 ءاكذلا اماو ا

 هنم فءضام بطحلا نم م رضلاو دحاو امهو تيبنلا يت> اهتبطاو تم اطضأ |

 بدمالاو مارض هنود اموحيفرعلاو لزج هقوفامو ثمرلاف دتشاو ظاغ ام ل راو
 ةمرض خفات اهبفام لابو «لزج وبف رجج هلام لكو مارض وب رجج هل سيل ا ينل
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 ىربنملا بوبأ نب ديبع دارطملا و .أ لاق ةلباسلا

 رشنت, فئاخ رفق تبحاصل * ةقةفر يأ لوغلا رد هلل

 ظ ا اناربن ىلاو>- « تدق واو نط دن نضل تنرأ

 1 | ميم ةحارلكل لا غو ةينو لع بولا تارج دل

 1 لاقف ةصاخ هءوف ىربقلا

 5 طور تيزب قطنال 210 , * مهرأت س انلا لطصيام ةرمج مهو

 03 لاقف ةيرضم ابلك اهمال كلذ مرمعف لئابقلا هذه رك ذ من

 ٠ براجنلا لك نيرج دفذ ثالث الزم سانا يف سبا كتارا

 1 بذاك ريغ مهسأ موف ةيبضو *# امارغيس قت سعو ريم

 - بكانلا ىوق نزم ضراع اهل * ةرمج ائفلد دق موف لك ىلا

 وقبو ؛فدلا نم نامز لابقتسا ىف ناك اذا ةرجلا تيس دقق ينعلا كلذ ىلعو

 0 سعاشلا لاق اضحلا ىمر راخباو ةناثلاو ىلوالا ةرجا تطققس دق

 1 ١ يوه اذرتفا عملا ىلايلك الو * رظان رظنمريمجتلاكرأ مو

 528 ال م نيماسملا روم" نم رغب يف دنإاب ىمرب نا اضن أ ريمحتلاو

 طفقرالا دم لاقو

 ' :ريمجم ازغ نا زاغل الو « ري الو رظال مويلاف

 0 دانحالا ضن يف ءارعششلا نم رمج نه« ضعن لاقو

 "وام بوؤذ نا امإو انيلا * اناهأ 0 نا امأ ىءواعم

 . .ايئامالا انيبم ىتح انتيتمو «٠ هدونج ي رسمك رامجإ ان 1

 -غ 8
000 

 00 ١-8727 لاو كَ لهعأو عرسأ 1 0

 دق دوجوباع ىنار وأ * ترججأ ىزرغ تكرح اذاو
 5 نم ذوخأم وه رجا لاو « مبمهب ىذلا راجإ ترججا * زجارلا لاقو

 3 نب46ي<-
 اج +
 3 يي

45 : 
 5. ا

 "ا نك 0-5
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 ةرقبلاو ةزوألل يه امنا ةنومنملا ةحابسلاو , لئاط ةحابسلا ىف اهدنع سيلف تاج
 بورضللو , ةبسنلا عيمج اهلاو لثملا يهو ةحابسلا ف لصالا ىهف ةكمسلا امأف باكلاو
 . رك ذ ىلا لوقتلا اند مجد مث) كلذ فالخ ىلع برقعلاو اما ءاملا قمت يف نوكي قنملا

  0كلتو حابصملا يغانب 6 ائيش يغانمال لفطلا نأ ةدومحلا لاصفلا نم رانللو لاق (ران

 ١ ةابالا قتف ىف رطاوملا ىلع ثعبلاو ةمطلا جيبو سفنلا كي رح ىف هل ةمئان ةاغا_أ

 دنغ ةمظعم و انلا تناكو لاق , رثأ مر "أ سفنلا يف هلىذلا رورسااو ناسللا ديدشتو

  00اواسفو ترهل نفالخا لع 1 نايرقلا لكدأت ىلاعت هللا ابله ثدي *
 سئانكلا دحي ال كلذلو ىنوم نه رانلا اؤذطت ال لجو زع هللا لاق تر ري

 صاو كلذ متاع خل ىف هن ازا الله سهزت ' حباصم اهمفو اللا أع 1

 رباج عمس هنأ ريبرلا وبأ ىنربخأ لاق مرج ا ةحاملا ردش الا نارينلا ء ةاصاب

 كياب قلغأف تدنر اذا لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لودر قر لو هللادبع ن نإ

 فشكي الو اباب حتف ال ناطيشلا ناف كحابصم *ينطاو كءاقس كوأو كءانا رف

 نية نإ زك تييلا لأ لق ورح تيار 5 لاقو 5207 ظ

 اوقلغ مسو هيلع هللا لص هللا لوسر انل لاق لاق هللا دبع نب راج نع ريدزلا ىف

 باب حيتف ال ناطيشلا ناف مكجارس اًذفطأو كني اورخو كديقسأ اؤكوأو مكباوأ

 مشا رف اوفكو هلهأ ىلع تيبلا مرضن ةقسب ؛وةلاذأو ءاطغ فكي الو 65و لال

 هللا ىلص هنأ ىلع لدبو لآق , ءاش ثعملا ةمكل بهدلا ىت - سوشلا برغل يتح مكيللا أو آ

 ءانغتسالا دنع الا اهئافطاب ىمأب ملو ةجاملا ردق ىلع الا اهظفحم سعأ لسو هبل ١
 نب ربش رع نارا 3 6 نا 6 لاق ريكب نب دامح هن ثدحامأ مم

 نأو ءاشعلا ةم 0 'أيحص اوسبحت نا لو هلع هللا ىلص ىمأ لاق بوم

 لاق باوالا اوقلغت نأو ة ةس ل ورمخت نأو يفقس ل ازك ياو حياتلا

 ةجاحالو ضير هالوءاسفنلا ةأرمال حباصملا نم انل دبالهناهللا لو سراي لاقف لجو مأ
 لاق,صوصلالا ىلعةلدمما ومال غمناطيشال ة ةدرام حابصأ ناك اذا 1 دن لةنوك

 لالضاو لييختلاو ثعال ليالاب اه دقو ل وذلا نأ بارءالارك د ىلا ىهد ىرخأذا ران

 ( سم  ناويح - 0
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 . هلا د
 : ىلا بذلا كلذ فاعضأب هام مو وهلا نم ءاملا مرج سال ام الصتم نكي لو

 3 لع ليطت يتلا ةكيبسلا ىف لودي ناكو ًاسأر ٠* املا نم كليلا عفترا امل ىهاتتب الام

 0 رينلا لخدت ىتح ريكلاب اهماع خفني نأ الإ وه اف ىولتن ال فيك داقيألا

 | عفا ماق كلذ لثعو ءاوملا نم اهبف ىتلا ءازجألا اهنوامتو لسخادللا

 هس اولعج اورصح اذاو رصتحا اذا ءاوملا عياصل موملعلو سكنملا ةافسملا

 00 ءاومللا ع. نص نع ربخ ناكو ينيصلا بكرملا ينعا الو ط لشم ةينيصلا

 . هلوم رغ خفت خت ذو هجو ىلع طتس هم ترش اذا لجالا نا معزي ناكو

 ' لاملا كنت ىلع هنارف هلك أنا عبضلا تءاج اذاف افلا ىلع كلذ دنع هبلق ظعو ماقو

 - تلك أ من ةهجلا كلت نم أهرطو تضفو هتاذ دتسا ةغدملا كلت لع هل مم تناَرَو

 ”ءاجرعلا عابضلا رك ذ خيذلاو زعذلا دافس نم رثك أ اهدنع كلذ موقب نا دمن لجرا

 ١ للا كتتدنع اهلدحوفذ اهلعبضلا داقس دنعو كلذ دنع اهناعهناباسعالا ضعن رك ذو

 ١ ليا ال قحساوبا لاق كلذلو ام عذلا دافس تقو يف اهدنع هدجي مل احايصو ةكرح

 امي رضيل فاحو مس ىلع هل ةيراج دش ليعام» ل ينل كلا ذل ب ناوزغ نبا

 امنع فدشك الذ خيو نوكيف اهدلحن طوسلا دلج قزتليا رازالا, نود طوس ةنام

 1 لاق كلذ دنعف طوس ةنأم | مرض غرفو أممهتجاح ىذق (مف اهيلع مقو ةلدج ةضل ةبطر

 م الرو حر اهطب ىقتراصو تخفتنا اذافتبسرةارملا تقرغ اذاو لاقام قحسا وبا

 تبرضاذاو ايةلتسءلجرلانوكيو ةبكنم ن وكنا الا عفن :راوامدب طق زلا ينعم يف

 0 مو قيرغإ لو بصتناو ءاملا فوج ىف ماقو بسرب ملءاملا ف يتلاو لجرلا قنع

 58 ا اذ وا ايراج ءاملا ناك ق تملا تورضم.ناك اذا نوك دك سا

 0 1و هلك هندب ربظو ىلقثا خوفنلاق ةزلاك هيف راصو ءاوهحلاهيف راصو فخ اذا

 3 برثملا عابطط هيلع يذلا هيبش قنعلا بورضم وهو هقرفف اق ناكوأ ابراج هاما ناك
 1 لوم طسو ىف تيقو بسر مو فطن مل رمح رمت ءام ىف اجميقلا اذإ ةايحلا اهيف يتلا

 هج نوكت اهناف ةيملا اماف حبسبال ىذلا ناويملا نم برتملاو ءىث اهنم كرمال
 عتيل و يماف ايلإ لما امأف بهذبو باس ىناوللا نم تناك اذا ةحابسلا

 نول
 عا

 ٠ ا 0

 دس # را
 هيلا ا

  4و

2 



 (؟9 0 ا
 حيد 1 لعل كل. اع ف دعلو ةرفطلاب ءاملا رسونع ىلا تمطقشا لق 1 يف امالطب َْث

 اده ناكو أم ةرومع« تراصو أمف تق ىح 1 ةريثك | ادا د سفنلا ىلع 4

 مم توع قونذملا ناكل نْنض ىرخم ةيسغزو مرعش لك تنحي نا الو لو سيئا : ٠

 ردق ص ىراخلا 39 8 لاصلا اهل ناك دق سمنلا نكلو 2 ا 3و ٠

 نيكو راد هد لفذفنملا ب طامل راخ ءلاو جراف ناسنالا فوح |, | احس ناكف رادق يل 3 '

 ادهم أبمأ متعأ 0 سفنلا مل كلذ 110 يراخلا هأ 50 داما هل 00 ىوفو ظ

 لو ول نكو ن٠ 28 تالا ةلاوإ 0 صرقلا نم اناا ىلإ ا تناكدتاى بسلا

 زاح ارلصأ ىلا | رفطلا 2 ا لو تافالا ن أماع ع تار سف دل نكن 1 نا 3

 ىلا مطققنب م نوكب نأ ةاوكالا فيس دكت عدلا 0 طقاسلا ءايضلا نوكي نأ

 قرف الولسا لك هعطقوةر عام ءاوهللا ىماقلا مالظلا ن :م ةيلع 0 1 نكلو لص : 1

 لضفتو اهف ذ هلوخدو رونا هتطاحإ نع ربخو اولا نا 0 ناكو نبذه نيب .

 لك نم منمو سفانمو راج هل نكي ملول ءاوملا نم « قزلاىفىذلانأ معزي ناكو العوق
 ىت« هنإهنم ةدايزلاب وا ديدمخلا ن نملطرلاب كنظ امولوقب ناكو م لا لال اقل ةهجو

 فهتلمزأ اذا :نضردالا قل عرسي ديدحلاو لاق ءاوحل قرع رخ هلا ىف لا

 هل هيشو هنم هنربتو هل ءاوملا مدر هيلطاو هنوقو ةعيطل ءاو 3

 9 لزتتف قراط طماب ابطستف ةدايزلا كلت ذخأت 3 * لاق ةوادعلاب هل ةدادلو ةداض 0

 ىوتأ تناك امر 8 ءاملا ٠ ند اهقالب ىذلا نايف تتح ل كلذ نود :

 ىف ناطيملا تف ةحوط ملا ةطوسملا ةخوبطملا ةدانزلا هذ صخشأام توا

 عبصالا كلت ترصحأاملل الإ سياو ةريثكلا زارملا ةنز لثم لمح ميصألا ظاغ راد رادقم

 اراصحادشا ءاوشلا ناكو لجا لاقث الل ناك مفرأ ناطمملا وت ناك الكو ءاوملا نم

 مفرفراقلاو ب تملا مرج ىف روصحلا ءاوملاب لوم دوم |ءا وحلا كلذنأ الولو لآق راق

 لخبلا هلمكتام ءاوبال عبصإ عافترا رصح نم غاي ن ناك لم ا راع ةنلفشسلا لاصتالا ا ظ

 هصخت من ءاملا ىف ءاملا ىلت ينلا ةناكسلا سأ ر عضن كلناف ٠ ةناكسلا نأش كلذ ىلع لدب ديوأ
 ءاملا هجول رواغ وه امن ةيوبنالا كالت ىف روصحلا ءاوحلا ناك ولذ رخآلا فرطا نا !ش

5 0 . 
3 50 

ِ 0 
 32 ب نم 0



 3 دكر لاكو )ثبل لاحلا كلت دن هل سيلو توملاةحاز اهنومسإ ىتلا ىهو ناعبضا كلذ

 ' ظل هتمنش الول اسم انيلب الوق' سفتلا فلوق نيمدقتلا ل ادَحأو (نيملكتلا
 ١ ”ارجالا نيب الإ نوكيال قتفلاو زإلا كلذكو قتف لكل مسا لولا لوي ناكوهمسا

 .ءاملا ةرضخ نع ممولأ- مث اذاو جالا كلفلا بادصأ ه6 ىذلا وه امناف الاو ظالغلا

 3 |0000 ا ف تمار ناكل كاف ىف كنأ الو واكو لوما عاذم اولا

 لكل منا وهو ةرضاحلا مارجالا ن ىف دو! ةنيقرلا نم قرأ ىو الإ ءرلطتلا هده |

 ١ . مسنلا سنج نم نوكي نأ مهقتسيو ةبكرلا مارجالا هيف 'ىث لكل بلقنمو قرح

 "لثم تا هب يذلا ءاوملا نم اهف الل ةنيفسلاك قيثك رصح امأ ا نوكيو

 0 ليشْعْلا ةضيبلا ةئبك ءىث يف اروص2 نوكي نأ امأو ةريثكلاف اعضالا اههرخ نو

 ينعم هيف يذلا ميسنل أو لاق ءامس اندنع وه ىذلا كالفلا يف نولود يذلاك اهفام 47

 ا ابيالاو ةقرلاو دربلا اهطعي سفنلا نع ًاحيورت سانلا ضءب هلم يذلا وهو رخآ
 ظ ْ 5 قوش الام لك ةلضافلا تارارحلاو ظلغلاو راخبلا هنلا جرو سفنلا مفديو

 ظ ا ميسنل ا ريح نم نيفتلا نأ معزأ لب كلذك عال سيلو لاق هدر طو هيف ىلع

 1 | عج مارع ! يف ةقرفتملا سفالا هذ_ هل ضرع روصحلا ءا وهللا ىف ةماقلا سفنلا هدهو

 0 مسنلا ءدب نم ناد لإ هذه يف ينلا ءارجأالا هذهو ناويحلا

 نم لخد ءايضك ّيغنا ه1 والا لويلا لل نم قولان يتلا عورالاو فاثك لاو

 يمانع سمشلا صرق نم هرصنع ىلإ ةرفطلاب عطقنا ةوكلا تدس انف 9

 ' نقتل م , لادا 9 وو قرط 0 تببلا ىف مه مو اهيف قرشمل

 ' ءايشلا يك كلذ دب امدحال انك ذإ دسلا 0

 / نادبأألا 21 هداسفنو ميسنلا سذج نم م سفتلاف كلذ دعل اهدخت الانك ذإ عدلا

 1 نودللاو راطاضأو مي لاو" رت جااوف 0 وملا نأ لعدنتل ناكو حاصت هحاللصنو

 ١ !بفق هللا دسفب دقق هل ليق ضراعلا داسفلا نم وه امنإ فالخلا نم كلذ ريغو

 .الف هيلا عزانت يهو ءاملا عنمتو هحالصإ حلصيف حلصإو هداسف ناويهلا نم مارجألا
 ىف ل 0 لمرو علال ال لخدب

 م
 ريب

 يف
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 نهحشرأ لاف ًاسشر كءاسن .لاباغ بارغآلا نبل لقوا لافي ويتتعلا ران لق كل
 لال و ف هاعرتسا نم نيبو هن اهف يعارلا طرش اذهو ةابلحلا فرع 7

 اهابرج ًانهتواملاض درت نا كِيلع نإ ىعارال يعرتسملا لوق. نأ هيلع مطرش نأ كلذو ٠
 دنع لوقيف لاق لش رضن وا ابلح كرمت / املس رلا يف ةطوس كديوا,بضو> طولتو

 ةفذح كلورشالو ريخ يما ركذن نا كل سيلط رشلا اذهدع ةيشاملا بر يعارلا كلذ ٠

 , لاق راحلا نمىد ١ مضومو راثلا نم دنت لو تنم أو تاطخلا كبضغ دنع اصعلاب ا

 سيلولاف ةلك اشهو ةءارق كلذ لم نان الاورانلا نيبامهبشلئاوالاضءعل فصوو

 ةبارق لثم ناسنالاو ءاوملا نيبالو ءاملاوناالاني_الوناسنالا نيدو ضرالا نيب :

 خبطالهدتعيام الإ وذغِيال وهو ىك م هنال تابنلل مأىهامنا ضرالانالرانلا نيدو هنيبام .

 سوفتلا تناكو ةدئاز تناك ناو رومالا هذهو باقتلاو ميدنلا الا هيف ءاودل سيلو 1

 عفدو ةعفنمارجو قفرملا لاخدا قيرط ريغةءارقلاو ةلكاشلا قي رطفاهضعل دف عمنا

 ىحن ثيح ىف شيعبو ىحب ناسنالا تد_جوىنال ةبارقلاب ال تيضفاماو لاةةرضملا .

 ريماطملا ضم!ىفران لخ دن دقو فاتيو ناسنالا توب ثيح فاتت و 5 و شيعت و راثلا,

 كلذ ىف راص ىت»ناسنالا ناانءلع كانه تنام ىتءاهدجتف نداعماو تاراغملاو بابملاو ظ
 بامكا دمعي كلذلو تناماهيف ترا اذارانلا تمادامدحا|ملخدم الكلذأو تام عضوا ولا 1

 اولا ةاعبضا وأاهتاأيف ةراغموأ ضرالا نطل ىف قف ىلعاو.خهاذا ريافلاونداعل

 نم يهاو 5 باط ىف اولد تشاعو رانلا تتنن , ناف ران امس و يفوأ فرط ىف حل 1

 رانلات وع ععانتما ورانلا ةايحب ملوخد نوكي امئاو هل اوضرعتلالاو كلذ ريغو بهذلا

 اولسر ىتحهيف ا ' مماعطلا هيف ىذلا ب 1 ناز لع انو اذا كلذك

 اوكرحوهلاوضرعت هت.1[تامنافليدنقلاماقمم وشب ًاعيشوأ 0 هيف الب دنق 0 ْى

 ىرت كنا ناسنالاب هيف زانلا هبشن اممو لاق ءاوملا ءاذحا نم اهريغؤ هلا 3

 ندد حوا ارئاط اعامشو يا ءامضو اما رطضا هنهد داشو هتافطنا ف 6 )

 لاح لبق هل ناسنالا كالذكو حابصلا دم اهدنعف اكرادتم ا اديدش | 4

 لبق هلاح ىلع ةولا يف ديزت ةعمطم لاح تالالا برقاب هندم ءاضقلا نب ودو ت 1 ظ



 با

1 

)0 
 00 ١ «رظاز شمشلاىلا ليم هراوتف . !4 . هعالت حن قايرقلا دنسأت

 : وهو ةردان اذ- م ىف ناو زغ نب ليعامسال راهلاب متفنبو ليللاب هقرو 1 ىريخلاو

 8 رشتلو ليللاب مغني ىريخلا قرو لابام لاقف مالكلا ل اهأ ريغ نم انلأس الئاس نأ

 ١" ضيقلاو مضلا ليا نم هلو ليللا درب نال ناو نغ نب ليعاع ما هل ًاريناف راملاب

 - لئاسلالاق ظاقبالاو ةفللاو طسبلاو رشثنلاو ةاذالا هعابط ند سدشلا رحو 5 ونتلاو

 بيصن نأ ىلإ كدب يف اذه نوكي نأ كيلع امو ليعامسا ل |اق هنكلو لوو تلاع

 31 زل تنكو يارحلا ناك كلذكو ايلح رمحأ ليعايسا ناكو هتماريخ وه ًاثيش

 ماظملا لادجلا نامسلاب نظأ تنكو معأ مهبف ملا تدجوف ةدملاو عرستلا ناولالا
 . ةيواعمنب سايإ لاقو معأ ةفصلا هذه نونلاخي نيذلا ىف هتدجوف عرسأ مهلا افلا نا

 ظ 1١ 111 اعل نب قثم لاقو راولاو دنملا لهأ ىلا تيد نينمشلا م« نادبالا ةح

 ٠ سايإ ةنبال ليقو ليلق وهو كلذ فالخ حدم نم انبأر دقو نوكسلاو لظلا نم ريخ

 ١ لايشلا تسلل ىبا معا لاقو ةنأم زلاك يذالا لءجم ن مو سيلا دئاسفلا 5 ءاتشلا دشأ اعأ

 - هلضفو ءانشلا لبن ركذو حيبص نب ناقاخ لاقوةقفرلا فن أمفرتو ىنذالا ف :اعضنابماف

 .. ةزيلاو شرفلا ربظتو تارشملا هيفا منو ماوهلا هيف بينت لاف فيسصلا لب ىلع

 .ىاملا دربيو ضوعبلاو نابذلا هيف تومو تببلا ة رمح هيف بيطلو نخ +خدلا هيف رثكيو

 تلاق فوالاةنوخسوءاملادر برعلا 0 اذاو قانعلاهف بيطلو فوملا نخسو

 ال دال مس لاقو رآا ىطبتلو ليللا لوطل'ءازمتسالا هنق دوتو رق تحن ةرخ

 عام ابليلق زانلا ةلزام راجل ف ناوخالا نافارا ا راو مام ناوخالا ةرثكب

 جفرملا وه عيرسوبأو عير لأ ران ىعو( نيتفحزلا ران نارينلا نمو )لاق راونأه ريثكو

 ْ ؛ ىف رانلا ن مكيلا عربمأ ددؤ.لل هللاو نيصح نب دابعنب رمع | مسمن ةيدتقلاقو

 تعرسأ رانلا هيف تملا اذا جفرعلا نال نيتفحزلا ران ج ءةرملا راثل لبق امئاو جفرملا

 مع فحزب اهمرق 7 نه ؟وك لك« نم خرم ىف 0 او كطاَقو ثمظعو

 نأ اهنع فحزي ىذلا جاتحيف ةعرسلا كالت لثم يف اهتعاس نم ءوطنت نأ ثبلت ال مل
 أ نف كلذك | . 1 لازب الو كلدك 0 |ازن الف هتعاس ن 100 رب



 (؟ه)9

 رانلا ىلع مريصأ اف كلذ دنع ولتباماريثك ناكو رثكف تش ناو لاقق تش ناف

 ةمعلو هحو نم ةمأب اسدلا باقع عي انو باقعو ةرخا باقعف ) ناباهع باقمعلاو (

 راك آو رحاز ىصاعملا نع وهف الوم ناك ناو ةمعنلا ىلا ىدؤي ناك دإ ه>و نم“

 هل ار جز ناك ذا'ةمعتلاو بامبلا ناب ف ةلوخد عم دبعتلاو ناحتمالا باب يف الخاد

 ءرخ الا 'َتاَمَعَو هيقدتلا رمال مياستلاو هب ىضرلاو هيلع ربصلا انفلكد قو هريذل اليكشتو

 قحسا ونا لاقو نيهحو لح الو 416م و سبل هبال تحن ىزخ>و فرص ءالب

 ىأو رخآ ليللا وه ىذلا ضز الا لظ ىفو. ل كشأ ءؤلا فو ببصأ سدنإا ل را

 قش نم جرخ يذلا راصعالاو ةقءاصلاك تاوصألا دش وف راثلا هئابإس د

 ءام هيف ءانإ ىف هسمن 1 هفرط : ناك اذإ دوملا نم ةوذملاو مزحلا تاولضلا ردبلا

 ءاملا 3 ِق نسيت أ عينص كلذ ٠ نم ةهوحو ندم 00 لهأ ش اعل راثلاب مث 0 يون

 ىذلا ممجارس ” دربلا ةيداع عفد ىلا أامحاح دنع ناو حلا عيب ا أل ضرألاور

 ءاناو راحبلا ن ةيرب راخ لكو و أيضا نوزيمع ىذلاو هب نوحبصتسلا

 تاين :ل| ل ةونل م مور ىو 0 لكو لايحلا لوصول

 ا رحبلا رمق رعف ه نم هع صل ل 00 باو.ألا هل حتشو ا 4 ىذلا ءا اف ناو لاو ا

 نويعو ران تويع ضر الاؤو قوف نم.سمشلاو# تم نما رةطلاكل اذ

 صاصرلاو ةيضفلاو بهذلا نم زافلا ميج تف اضاَو ترراكو طف نويعو نارطق ظ

 ىف كيسذأ املو دماج اهرمق ىف باذامراثلا ءازجأ نم انوطب ىقام الولف ساحتلاو ١

 رمل و حلو ؟ عماج اعاوتل ناكاملو سهاولا نم "يش :ايفامضأ

 لاقو درو لا مون لاق عفنأ موب هه را ل بقو ان مدا 1

 هنأ سعال رضع

 لامشلا ةقرشم لثم ىعنمت «. ىدتع تنأو قالطلا نك
 سءشلا ترادام ثيح :ريعبلاك يبرعلا زمت لاقو برعلا ءالص سءشلا ر ملال

 « امناجمجم سمشلا ليقتست *« لاقف ًالبإ زجارلا فصوو هتماهب ابعت
 : ىسبعلا نا رطق لاق



 هر

 > لاق ثِيح ةيداثلا هيف نسحأ ًامماج

 ١ ش تالتال اب تالفلا طسو * اولؤ لق 0 نآدعل هي

 اةادنلا صو ! ا ثث.> اولد نب رفاسملا م تناكاذإ ىلا 1 ذل ىه تالحملاو

 3 نوع فائصأ هعم نم لوزتلا 0 اذا لدعت نا كابإ لاذ ةاحسملاو ةنرقلاو

 نم اوقتلا ةعاج ممن اك انهاه نم 6 ا أنهاه نم ىلا ا

 تالملا 0 مهنم دل او لك لكي م + ًاذاذفأ اوعمجت اذاو دلب الو بسب فيرد

 ١ مجنلا ونأ لاق

 0 تابصرع ريغ تاضرتعم ه تايؤاثأ رفملاب .يرعضل

 0 ىنلا مهيف لزت نيح جرزملاو سو الا ضرحم ىهو رافكلا ند ةأرصا تلاقو

 هنو هلا ىلعو لسو هماع هللا

 جحذم الو دارم نمالف « مرتغ نم يواتأ متعطأ

 بلؤت نأ تدار | مكلو صاعو سمك نإ ىلا مو 900

 يف رانا تاخدف ىطتحلاو ,الكلاو ءاملا ىلع الا ندملا ىنتءال اولاقو ةيبصعلا ركذنو

 ىلاعت هل ١ 50 اب ناتتمالا نم بالا هجولا امأو يروي دوع لك ناك ذا بنطتملا

 ظ ىأبف) مالكلا ةلص ىلع لأق مث ( نارصتأت الف ضاحنو ران ن لف طارش يل

 | 11 نمراناب دهسا لجو زع لا قارحا نأ ديرب سيلو ( نابذكن امكبر ءالا

 لا نموبف هيذؤيو هيغاإ ا رجزلا ةءاغيف اذا قداصلا دعولا ناىأر هنكلو هناعنو

 08 ذإ ةلاج ةقطو ةميظع ةسأ 00 مج قاخ ىف لوقت كلذكو ماظملا ءال الاو ةئدا ألا

 1 ملظ 000 ةنبافابت عوتول امأف ًانعاد ةنلا لاو يما هسفن ن ا ناك

 ىضر طخسلا ناكلو ةمحر تناكل ةءمن ةمهثلا تناك ولو 7 مقتلا 18 فكئكو

 يو نإ نع كله كبلز لير عدا لكر كاع ف ليل 1

 ا اجنلا كب ,ديرأ دق كاياطخ الإ كقوتام مدا نابهتلاو نسما لاقو ( ةئيب نع يح نم
 ظ لع ىف دازو دما ةماقا ىدمت دقوا م ألا ضدل نس اادبشو كلفن مقوت نأالإ تينأف

 ان : الأ ترضت ال كنإ امأ لاق حصنلا لبق ال هار الف كلذ ف هملكف برفلا
0 : 0 
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 إذ كلب, ييلبا جاجتحا يفو نيطلا لع راق رخفم ىو مودسلا أ نع نأ
 (راثلا ىف لوقلا ىف نوعجار نينو )لامن .هللا هاش نا هعضوم قال كالذ نم رك قس |

 ناريتلا فات ا نم ينأ ىتح مالكلا م ردص ىف لوقلا هب انادتا انك ام لثم ىلا

 لس صو جو زم ريغ فرص مسج ملاءلا ف سيلو (اولاق) ىلاعت هللاءاش نان رسذحام لع

 هنوأمس رانلاو لاق رانلا نم را روصم الو روصص# ريغ ىوقلا ناطمو 03 7 ريغ

 بارش نولوشو ءاوبلا قوف رانلاو ءاملا قوف ءاولاو ضرالا قوف رانلا نال ةيواشا

 "ىو اذاو ران الا وهام اولاق ءاكذلب هوئصو اذاو رانلا ابهجو نول ان اكو ول
 نسحأ انو لاو اذه دنه تلافو لاق ان الا وهام اولاق:سعذلا ةرجحو لا 2:
 نم ندجحا انفوف ناكو ةدئوللا و د ىلا ةعاش ام نكي مل لوقأ انأو ةدقوملا رانلا نم

 نهذلا فصو يف قرشملا مكح ةمادق لاقو ةءاورلا هذه تءهمنا كلذكو اهفكي ران ران دل

 ارو رمحالا تيربكلاو ةدماحلا رانلا وهو نصاصا زوو دوق منو موك م عامش

 درب نب راش لاقو رمحأ ةطابسوا رمح ةققس وكل نأ ساحم لك لاججو ىباتعلا لا

 رجأ نسحلاونينيملا امب قورت * ابضايب ىف ةرج املع ناجه 1

 يبارمعأ لاقو
 ربا نم ناجل يدأ نولالو «٠ ابضايب يف ةرمج اهيلع ناجيه 4

 امجوتب سيلو هئادعأ ميج نم ةر هل ْق 2 ١ ا ا رانلا نأش هب . هلل مظع امو

 هيك + الو ل الو ةنينشل ىنج نه ينج الو ىرشل نك ىر

 مئادع نم انوا رة قشياببو هدجو لجو زع هللا ةوادعب الا رابلا ل و

 مر دف هسفن ىلا هللا هفاضأ * يف لكو ةرخآلاو ا

 هللا طخ_سو هتنماو هللا يضغ ىفو هرقس يفو هللا ران يف هعد معمجأ اولاقف ران

 مل هللا شرعو هللا هاممو هللا راوزو هللا تدب لاب مهران دييعولا 5 0 م

 لعج ىذلا ) لجو نع هلوف امهدحأ نيهجو نه ضرألا لهأ ىلع اهم نتءاف |

 بوبس نوعالل 0000 نسال نوم باتا ةؤاول ريح 1

 ادب نوعاملا يف 0 لاق حلملاو "الكا مث راثلاو ءاملا ريك الا ن زومااوةنوؤم ءءا
 )سه 00 (

 را ا
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 حوصي جوجو

 ىبرت اراو> نيع نا نوم زبو رودردلا نع نوكحم كلدكو دوا هتار همم طرغاو

 ظ رضخأو 5 لفذإ لق سنا كلذ دحين مث 00 1 ءاما دحتف جونرلا لثع

 | ةطراو هنانإ فالتخا ردُق ىلع هرظن» فاتخبو هروغ دعن اذا ةوساواطسو ناكاذا

 : هلباش ام "نول لسيختلا ىف ه.رتعي امئاو نول ىدب سوا هنأ ىلع كلذ لدف هلباَش امو

 ش مم ناسنالا نظيف ا منصت نا تلباقت اذا رومالا هذه ماو هب طيحنو

 صلاخلا قثارلا ءاما اذهل يه امنا ةفلتخلا ناولالا هذه نا سابتاالاو ةرواجملا برق

 دهناو لك نيعو هباقيو هل ضرتعل فيكو 1018 هل ضرعاالو هسفن ىف باقل م يذلا

 غ3

 | واسفل نثلاو يطلاو دربلاو رحالامطوبق ةعرل ضيا اءاشّتنو قدعلا ليلق هاو اذا
 "  ركذف هقلخ ىلعةنانتماو هدابع ىلع هماعذا ركذ لجو زع هّللالاق قدسا وبا لاق حالصلاو

 ةلليك ءاار ةفرغ دحا هنم ذخا ىم رحلاك دوا ءأملا ىرب وهو هبحاصنيع ريغ [ههنم

 (نوئشنأا نما ع رجش ماشا منا انور ون ىتلا رانلا مي. رفا )ذوعاملا نه هن معاعأأ

 اوش كلذ يف قلطلا فو>و اهفوجو ءىمةرجشلا كالت يف سياو امرجش لاق نيكو

 0| دوملا كح ع امهلخب 5 ىلع هن ردك قاطلا سم 20 رانلا قاحي نا لع هللا ةهردقو

 نيب لهو ءاملاو راذلا عامتجا نم زيجعتلا الا مضوملا اذه ىف درب مل نعو ىلاعت وهو
 ةرخلاو ةخبسلاو حلملاو بذملا ءاملاو ىدرلاوديجلاندبلا نا معز نمنيبوكلذىف كلوت

 نا ءاش هللا نإ الا قرفلا نم ام-ما» سيلو ءاوسقفاوملاو فلاخاناءزلاو ةوخرلا

 لا نمو دادضالا كلت نود الخنو انوّنزو ابضتو اينعو أيحوده عامجا دنع قاخب

 7 راصو تلالاملا عيج ىف ةيمهللا لوك لاق كلذ نم مزابام عج ىف هداقو كلدب

 1 نم عل لءج ىذلا وه ) لجو زع هللا لاقو قثاقملاو مئابطلا راكتاب لاقو تاالاهملا

 . . امبفلخي نا ىلع كلذ يف سمالا ناك ولو ( نودقو هنم 3 اذاذ 017 ذخالا ةرحشلا

 َ "رك ذل نكي ملو قرف مي-شملا سرإبلا رجشلا رارضخا دنع اهقلخ نيب نكي مل ادتبإ
 0 | غال ا رانلا ىف موق نم ةلمجح ان را ذ دقو ينعم ةبوطرلا لع ةلادلا ةرمغخلا

 7 . ران ىف لوقلا اماف) يسال ليوطال دن ضق زادتم وهو:تابلا اذه ةفرد دارآ نأ

 ناخد نم ءامملا قاخ ىف لوقلاو( اه رخو اهرعسنو.ا,ءاودو اهداوس يفو مج
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 ىنامع قيقملاك يطابإ ا *« ةءون تام دعل نم ا

 م ءاملآ يف لوقلا نم ةلج هدم انو هللا نون كدر "1
 هي راذلا يف لولا نم هن انادسا امرك ذ ىل !ا ريصأ مث )ع

 الذل اولدتساو ءاذغلل لصومو ربء«و 0 امناو ودغيالا ءامل نا اوركذ ٍ

 يف دهم ال هنإ سايقلا ىف اولاقو ام الا دقعتا هتخبط ىت 0 لَ نيف لك ناب ١

 اناسنا رب لا 1 اننالو مظع و ل ا عم شعيل اذا اديك خبط دنع فوملا ْ ٠

 امم هاوس هوذلةيا هدقق دنع توع 3 فلل ناز ةخوو هيلع تسنو اذتغاطق

 ةدافتسم ىوق هيف سبي هنال دقمنءال ءاملا راص امنا .مبءصخ لاق هنود هسيف نوكي 3 ٠
 ىوقلا نم ترشبف ئوقلا عيمج ل اباقلا هوما وه ءاملاو ىهاوجلا ىوكن ننةدوعألا

 رجا بت زضنو امد ريدل رخآ ترمدلو الخ ريصل را منو ازنهد ريمي لوو

 ىف باةثملا ىهومجلاف اف ةضراملا يودلاب تقلتخا امنا اباكر ومالا هد_هو أنبا ري ريصل 7

 نيترخ دهر اعد لول ن4 برخادتف ره دانا للا 0 ماسفالا -
 لعاملاس افرص ءاملا تخبط اذاف هيفام ىوقل رلاقاو هام تلك ري لوبقلا

 سمالملا نم و || دق اعاو 0 امس ىت - 5 راح ' لألاو 0 ش4 هيف يوق الو ِ

 ام دانا وه امنا هدامتاو دقني ل ىوق هيف نكي مل هدحو ندبلا ىف ءاملا ا اذاف هل

 باصأ معزو ريكي ملام دمعنسال ضءبلا نكلاو لوبقلا ضما .نم اوال ناو
 ىتلا ةي_سانمال ءاوبلا ىلا ءاملا كالذك و ءاملا ىلا ةلاحتسالا عيرس ءا وحلا نأ ضار

 ءايلل ةاوبلا باد_تةجا كلذ ىلع لدبو نبرايس ريغ امه امناو ةقرلا ةيوطرلا نم

 فوح ف ىرخو ءالا ئرس كلذلو ةنارمشلا هيلا ناسنالا رسم ظ

 راهلا ءايضو ليالا مالظ هيف ءاوبلا كل ذكو ءاملا يف هقرط تعضو اذإ نار

 اممم دعابتام ءاوبلا ىف ضراملا ءايضلا نم ىرتال ةقذحلاو حابشالا نم يف ناكا

 هروغ دعل ناف نول هل نوكيف لدعا رادعم همم نوكي نهو هذيك , ل
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 7-10 اي 3 - افينحو اَسرخ 34 0 ةاصخح تبمرفتءعجر 03 رق امتدعأ م ىلا ف ته>

 -. يفران نيع ىأر هنأ قحسا وبأ عزو ءاملإ رارق تاب نأ ىلا نالومحلاب اهيبشو ادءدش

 عيبج نأ مم هيلع يف ىذلا"لصآلا سيل و! البلو ارابن ايناخد وكي لابجلا ضد

 نم اعّصوم اننأر اذافإ ءاومهلاو ضراالاو ءاملاو رانلا نم ةعرالا طالخالا ن « نادبالا

 ضرالا ن . م اعضوعانمأو اذإ نياق نارالا ثدح ا اذه نق ءاموم برذع ضال

 و7 عا و ىتم هنإ رانلا رجح يف لوقت ال ماو هيف كلذ لم“ لق مرا هنم جرح

 0! ها ول ءازحأ ن.« هطلاخ ال وه اعا 04 ا نم همسج رادقم نم

 7 امل كلذ المح تفابتلا ع م ةياتم نتمأو هك ولع العا هاادحو اذإو هل ةءفارلا

 | ةلطلاخ ىذلل كلذ انلمج راداا ربظيو ررمدلا نضَتن هاندجو اذاو ءاملا ءاَرِجأ نم هطااخ

 مو

 )مو ورشلاب حدش هدمت نيملا تناك اذا ايس ال رانلا ءازجأ نم هطلاخ امل كلذك

 2 ىذلا لصالا قئاون ةصقلا هذهو كلذا 0 ريف انايع اندنع هيف ءاوحلا ءاَرَدخأ رحم

 ' | سوال فو ف كرحتلاذاب لا ةلولهنإهلوق ن سيلوأ لآق مثمأ هيلع اون

 . رطمالوادص نكي لو فاض عفترب مل قام اهضعبو يم 1 00 ىذلا راغبلا نوكت

 ” اذا: ةقعاصلا يحسن ىتلإ رانلا فذدقو حدق اسي اراح راخبلا ناك ىتمو ءادن الو

 ) تناك ناو توص امل ناكاحتر ىوتلا تناك نأف هنم مدوم ىف ىوقلا كلت تع.تجا

 7 بارعالا هاوفأ ىلع مئاش كلذو سانلا نء ريثك معز يتح قعاوص اهل تناكارات

 7 ئزيمجلا لولا وتأ'لاق ءارعشلاو

 نيمالا يسوم م ماناالا ع نقع نم يدبزلا ةماصمص زاح

 الملا هلع تطمح 8... انققَس امف ناكو ورم فيس

 نونملا فاعزلا هن تطاس من : 11 قعاوصلا هقوف تدِقَوا

 0 رخآ مهنم لاقو

 00 عابلا عوب نودو عارذلا قوف « ةفيةع ءاملا عاق نم كيفك

 0 7 دنا ةقرقملاب فيلل صو هنمو قربلا قيد قاقملالا ىمصالا لاق

 3 3 هل الو ءا وخلا ءا ندا نم هطلاخ ان 4م دع رادعل ىش 4 2 اذا هانلمح
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 نكلورخ آلا فرطلا ىف يذلا كلذكو همذامآضأ ىناوا ملي ىذلا عضولاهرحةدشل يح
 ىذلا ءزإلا نأ نظ الواف الوأ تررظو هلكه وعلا يفتلصنا دفرانلا ىأر اذا ناس الا
 ريفا كرب نيالا ناكل لا ىناثلا ناكملا ىلا ىرسدق لوالاناكملا يفذك

 املك ناديعلا ت ١6 ولو كدب لاقو )اهم ل نطيام ة 42ي2> فرعإ الو ىرام .

 دوعل أهم 0 رافلاو خرم نمو نيحارعلا نم اهرورظ ةعرس نكي ملا مف ع

 ايمنام ناكو رثك !.نادبملا“ٍضعن ىف تن اهنكل كلذ هببشا امو يدرار 0

 ىف اين نطالب كلدكو ملنعأ تربظ اذا اهؤازجأو عرسأ اهرورظ ناكو فعسضأ ٠
 قحأ ورملا نخب ناكأمل اف رارتسالا ىف ةوتشم ةراجمللا ساتحأ تناكوأو ذا

 هيلع خفنو و رانلا ىف هثكم لاط ولو ةرا>هلا نه هريغ نم ةحادقلاب كص اذا حدلاب 3 ٠

 رض الاضعو لاخلا عرس رج ا مضعبلو قأب ر ج نادرعلا ضعبأ راص و ريكلاب 1

 مقو اذا كلذلو نارينلا هيف لءعتال ا هسو هتشاشم عم ىو راص و ارجخ ١

 :٠ ةعلرس رانلا ىرت كالذلو ىدربلا فام نود نا لك لس قوسلا ىف قيرلل |

 كلذ يف فاتخأ ماعلا وب لاقو) فيلا ميج عيمج عضاومو يد لاق انفال ؤءافاطأالا 1

 حد تراص لو امةعضو علا وأ ةوق ردق ىلعو رانلا نم اهيف نوكيام ردق ىلع الا. :

 كك 0 د:عضعءب هضعل طاتخا اذا رغسلا ىف جا د 10-_ كات الا طا ٠

 كتحتق عرلا مودتو اهئادايص ءاملا نك بصتل لاجرلا امل اودعأ كلذلو اسمل جا ومالا

 كتحا اذا ىمح دوعلا راص ملو نارين ثدحتف راث برتلتف ضايفلا يفناصغألا نادي
 لعد و.تقاع مسا ىلعالإ انو.تالد لوف ك.:ه ةعيبطل تلق ناف ىمحال قاطلا راصراو ه مو

 5 ءامذويعو ةراحءام نويعو حر نوعادحو دق انيلواه رك رس

 رف ران نويع اندجوانساوأزاز كا وبو مدلا دمج اهضمدو دادلا فطنيو ضي

 نيب 1 رانلاىف كلذ ل ثم أتل اورو مضرالا نوطإ يف نييفتخ ناك لاو حرلا

 قرف نماكلاو قئتخغانيب لهو كر ءاوهالا 2 لهو قرغءاملاو مرا 4

 هيد يار نمل هيلع هللا ىلص ينلا ريب ىف هبادرب يمر هنأ (قحسا ومع

 يف تيمرف ةكم . قيرط نم ةمارب تنك لاق مئاه يف نم لجو تحول ظ
72 
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 اهروصي راوقوأ عادصاهالع « اهسؤرناك صرالا يدلد وج

 ياطقلا لاقو ْ

 لدعم لظلاو ةنك ب حيرااو 0 ض.ءرىدهملاو فئاطوتمَم نبف

 لعتشل ناتكلا نم ءاللا داك #« دقوربوغلا تاكو قدَرَو يح

 رارعذ نب خامكلا لاقو
 زراونلا داد+لا هتحال ىقملا نم #* درطم باج قوف ىدوتق نأك

 ' زعامالا نيبرعشلا نانعيف ترج . « ام دم, ظيقلاةضيب ىفابكءظ ىوط

 ' 11 ىو ردن له نفشلا ىلا .ه اهنويع ناكح .دَوْوِع  تلظو

 ىارلا لاقو مدهتلا ةياغل خامشلا نامدَش قدزرفلاو ةعطملا ناكت ايس آلا هدهلو

 ايفل كيفن ىرمشلا وم جيه مون يف ةّشدو رانو

 نوح سيلا ناكو اه ذادَح .*: تثرأ ةرج اههءازعم اذا

 ٠ يمرادلا نيكس لاق

 0000 نرش امام اذا ه: اهءات تراك تلم ةزجاهو
 000 الإ رح نم ذالا6 8 ايفو ل ملأ ؤم بزيؤشل ذرات

 ريرج لاقو

 لحنلا ينج نم هدنع ىلحأ مونالو * ىرسلا ىلا تثمد ةاموم رجاعو
 لحر ىلأ الحر نونديالو اشاشع ٠ اهؤالك اءذ يك رلا لوز نوكن

 لفت اهجامج اروص ىلا لظو « همومس لالظلا نود تنآ مويل

 | ريرج لو اهفو

 الذم انلغأ» ءداذابو © ادرلا نا ضم قه قاطو وك

 18 10 8 هو ةحئاس هيقو ةئماك هعدج ىف راثلا دوملا لاقؤ يضرم هيَمالخ انو هط

 ت ربظاذاو هذ يتلا رانلا ترهظو هعذام كاز يمخ فرطلا كتتجااذاف رخاالاف رطلا يف

 0 !إ ٌ



 و0/0

 بوذا امرد طم م اذا هم قرع نوكن داما ةنسلا يفو

 نواسلا عل رايعفطءنملو » تالهم حاقالا تجوزو

 بوقرلا تديهو هب شيعي « النوق نايتفال فرسلا ناكو
 : را ةلش ىف لوس ةديصتلا هذه ل١
 بيجو امل ةامكلا ةدهال مب هيف نانجلاف زعل قرخو ظ

 ت ودين ماك الا ىمح ذاك 3 امونو هليل مالظ تعطق :

 هتقوشعل رخا لاقو 1

 درو ىأ ىرظلاف هشدرواو * اساش دربلا ىنتفلك يتلا تناو 1

 كرتو اماملالا هكرت يف هلارذع هتدش لمحت نأ:ىلا قشاملا اذه ىدؤي درب, كتظاف ٠
 هل و ةديصقلا هذه

 دغلا ةودض ىلا انمي شف حورت *«  ىل لاش نا | معأ مذإ امتسحايق

 ديلابءاملا ضياةلاكاهرك ذىوس *« اهنيو يني نك ام

 يمرادلا نيكسم لوق اياب هل دج مو اذه لبق بابلا ىف عقب امو |
 روقغلا ناكلاكسانلاتسأ .* .ىتانق ىلع موقأ ال يناو ظ

 ريصقلات يبلا ىلإ ئوا الو « >داوأ نط لصيا ال ىلإ
 زيفضصلاب .قءاند وهذا الو ه..ذآن دفع ضصواشادالا ١

 ريغصلا ذوملاب تدقوأ اذإ .«-.فقوأ دنملل اانا

 حافلا دوسالا هف تاره: هئاضقنا ىلا ُهَ هنادتبا نم دحاو نونا ناعد كلمات ولو 0

 تارا الا ةداضملايف ةباغلا اهضايبلاو داوملاو مصانلا ضال

 برصالا هنموضِسالا هنمودوالا هزم دامرلا كلذكو نا ولالا نهبو رض اعنيامفو

 ضع اذ_ذ ههاوجو قرتهلا تالاح فالتخا ردق ص هلك كلذو فيصألا ا
 طيقل نب ةرارز نب رضم لاق رملا ةفض ىف اولقام ضمب ركذنسو هربلا ىف اولقا

 اهروت-اهيلع روصتمبك اوك « هءابظ ناك ارهشلا نم موو © 1

 اهرون ةنيذسلاب برب را نم هن 2 هياع تادب



 اديك لوق دربلا يف اولاق اممو ةنراوملا نأ قالب نو لام مو وق : كلذ عم

 لمزألا ةورفلا 6 ميجشلاةاتفاذودننا اذ
 ؛لسرملا ابلئاوأ .ىدحإك « تاخئارا مم قينفلا حارو

 000 كلذ لثم ىف ًاضنأ ترمكلا لاقو

 0 بذملا ردملاو هردق 1يرم نضو * اهرثم .ءامات ترث حير تماجو +

 ” كناذلا ىذروسألا ف باكلا انوتباو 8 هني قي زورتلا طدلا هحبكو

 1 ١ دولا نازج هلثم يف لاقو

 ريثملا ريقلاك عمسللا ديب ه6 يحب 1 مجاشالا حوبشمو

 ريسيلاق اذا ىف تالغلا ىلع # يلاعملا ىلا نيرظانلا عيفر

 روزا نع ميتيلا مفد اذإ مه هدب نم حضمل دحلا داك

 اراملا لل نهحاب لاو 8 . ليطادم تالكبلا تأملاو
 رودقتلا قع نم كالملا عم *« ودب ىملا ةاتف تامجدقو

 ٠ ةئيذ نا كلذ 1 يفلاقو

 07 بنصلا يف خاقللا رد ص لقذا لمانالا مط يمع ام سيل
 000000 ةرازق لع اركصع ىلا 6: انا رثسملاك ءامالا تيلرو
 رتسلا ءارو نم عات» نجهالا عدولاك ناخدلا تب أوو
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 ركب فاارالا ن*« يمرح * وذ كريخو مرش رضذاح

 20 ؛ كلذ لثم ىف لاقو

 7” تافرودقلاسصن تاجعتساو « تمنقت ناغدلاب ىراذملا اذإو

 0 3 : ىلذحلا لاقو

 | اهعاو نيرثما يرقنلاب صتخم ه اهرزاج ثرفلاب لطصإ ةليلو
 "'اهعافأ ىرست الو ءاشعلا نم « ةدحاوريغ اف باكلاحبنبال

 00 تيكا لوق نامزالاو دربلاو دبا يفو



 راتسالا ف ىف راملاو ليلاب مادنالاو فاو تفالاظالالاو رفاوملا هض وو دودلا هيف

 ُّط اولا ةسمح هيلع اودمإ قا هى لاطرأ ة ةسمح ترش نم ىلع نوم دي ١ مايأ فو

 مدالب ن أل رابلاب هناحصأ دعوت ا عيحاص ًاضيأ لملف لاقو س ولا ضن يضر دلو

 هوركلاكلذ ن ةامراجلا 0 جهولاو رورآاةي>ان ىه اتإو نعدالو تس دالم تسيل

 ةفوصوم بردلا دالب رثك أ نإ هل تاتف ىنضراع دق هنأ ىدوهلا اذه يأرف مكرجنأ ظ
 لبَش رخصلاو لابجو رو>ص دالب اهمال ءاتثلا يف دربلا ةدشو فيصلا ىف رحلا ةدشن

 ةيسرافلاب هكلاو نايبك بارعالاو برعلاةيسرافلاب سرفلا تيم كلذلو دربلاو رألا

 رظناف فيصلا ىف اهرحو ءاتشلا ىف مدالب درب رادقم فرعت نأ تيبحأىتف ليلا وه

 يف مدنع ءاوس نيتلاحلا نأ فرعتل هوءضو فيكو كلذ اؤمسق ل مراعشأ 1

 اه>ائود ربا ةدإب ن وكن دف هتلكو جلا ا لعاهد رب دتشي نسل دالبلا و ةدشإا

 امبيصن نأ انمكح ربك !اهحلث ةرلب أر ىتم نوكيف طيف درب دست سا ١١

 اف دملو ءاملا دمج الف ةريغتم نوكت 0 ةدران ةلءالا نوكت دقو رف 8 ربلا نم

 نوردَش ام فالخ ىلع 24 رلا تاذ ةليالا ىف ءاملا دوج فاتل دف وكاد رب اهم لقأ وه

 هن نونذتسإ لبجلا نم مضوم يف اوناكمهنأ هربخم باترأ الزم ىتربخ دقو نونظإو
 هنتعاش قم دح ءانلا تح هويرظوو جاجز ءانإ ىف ءام اوبح ىتهو تانطبملا سملب

 تالبامموسهاوج فالتخاو ريداقمو طوش.نه د. الو طقف دربلاب ءاملا دوج سيلف

 لغ هما ءاملا يف هلم فالتخاك ضعل نع نع هناطلإو ل ناهد لإ ضءاىف دربلا ةع رسل لاول

 ةروثملاّنم لوبلا ىرتمي مو ذيبنلاو ءاملايف هل فالتخاكو هلاع ىلع كورتملا ءالا فو

 رانلا لقا ادقملا هبيصي ةصاخ تررزلاو ةلقلاو ماعطلا مئابا ردق ىلع د ىلع دوجنجاو

 سوجلا ىلع يرخأ ةيتحو رحا وهام هلا لشن رادقم لإ 0 ص لوحبت إل

 قلعتم هل 0 لهألا اللا كما أ م لاق ناك ول مسد هءلع هللا ىلص يلا كلذر

 ىلإ هثعبم ءادّاو ا مجري هياع ىذلاو هنو كيا امأف ةضرانلا هدايه ا نا

 لق ) ىلاعت هللا لاق دقو ةفاك ىانلا ىلاو 2 رمحألا ىلا :ثوممملا هنأ هناثو ةعام

 نوكيذأ 5 إذ ( رشدلل د ( 0 2 57 ميلا هللا ل لوسر ىلإ ما أ
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 يارا لو هتبوطرر هسل زدق ىلعو هتافو كلذ ةرثك ردف ىلعو ناخدلاو باملاو

 لاف بد نول فصال نأ دارأ نيح

 ظ الويس لزأ و يرأو « هوادخ برأ دقو عيرلاعقو

 0 ندنيلا شو © :ةييدش.ة ف نار ةالا من وتم

 7” الواب. اخرع مرض ناثرغ « ةعلت العأب لمن رص ناخدك

 1 ثرثلا لواعل نانرغ لمجو هنوشي وبف دارج نم الجر باصأ ىذلا لجيرما
 ' نوكب مالكلا اذ مايادأو هرضح ام هيوشي وبف هبطر ىلع سبايلا املا راتخمال

 يا أو رانلا ع ىذلاوه تش دارزو نيةفتم لدطألا فذلانولب ناخدلا نول

 ظ 'ةرخالا ىف باقعلا نأ زو اهم. وثدلاو اهسم نع ضيملا ئهنو اءافطإ نع ىهنو

 ب اص وهو تشدارز نأ م دكا باعصأ عزو قمدلاو ريرممزلاو دربلاب وه اا

 ١ د نيج هنأو و را هلا يعولا نأ يعداو خا نم اع نئردفا

 "الا لثللا نورد الو دربااب ىذالا الا نوفرعيال نيذلا ةدرابلا ةيحانلا كلن ناكسل

 ع 5 ىف كنهيقالو كاد ' نعرت ال اذ_ه ىلا,ت دع نأل هدبعل لجرلا لو ىتح هن

 هعءاضتن ديعولا لعج عقول اده مهم درب لا عقو“ ىأر الف 0

 رانأ نود جاشااب ةمالا كانت هدعوب يف تشدارزو هركي امي مذ انهما كلذ نأ ن

 سس )0 لور تاو اذا هناكو نابحلا امال قاتل م 3

 نمو .هنم لهج ادهو جلثلاب الا م هل ديعو الو دعو نم « م ديال نيذلا ةدرابلا دالباا

 1 لك ارخابم غاب فيكف راثاا ةداضا لكك ال جاثلاو هنم قليحلا هل ناَجتلل]

 ذخأ ارو ةكاوفلا ن نء ريثكو ءاملا هيف نفدبو ةبرشالاب جزعو امذق مغشو برشإو

 كلذن دربتيو را نم ةعاس ةيسار ل ايس ووكا ةبازثا 4 ةمامقلا نينا
 ال دا نم ةعام 43 ناد_* يف ةرخص رادقم جاثلا نم ةعطق ىلع نادذإ ماقأ ولو

 || اف هيل اردارا رجزلاو رييغتلا يف ةفلا اذاكر طقق شرلل ١لا هي فيغ

 أ بلا ناكس فوملاا مي امو دشأ وه أع اهمارا 1 مال ا بلا

 2و ىغرلا ير دق جلثلاو : 0 ذإ هيشأ ةراملاو ةدرانلا
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 لثم اهطح ناكاذا ءارضخ اهدحو ءارمح اهدجتو ءارهش أمددنف ناهدالاو ناديملا

 تالباقملا ردق ىلع ضايبلاو ةرجلا ىف ًافاتخح باحسلا قوذ دو رفصالا ب

 ةباحسلا تناك نرف ةلباةملا ضءإ سمشلا تاباق اذاف ءاضب ةباحسلا دو ضاىعالاو

 ضعبل نيسءال ضرعت ءادوس مثءارمج مث ءارفص اهميأر ةطحنم سمشلاو ةيقفأ ةبسغ

 راذلا يف ىمبفلا ناتلصلا لاقو الع لخد.ام'

 عزاجو غاب لك اهلا اوشميل . » : ةبضهسأر ىف ءارقش اهذقواو

 رارض نب درْزص لاقو

 يظاوتلا بن ويشعل 5: ءالملا 8: تلق وأ ءا رقش هو يرانرصلاف

 رخالاقو
 دراوصلا حابرلا تايه ليللا عم + اعورو 5 رب دوعملا رحسك زانو

 ىوذغلا ليفط لاق كلذلو ناخدلا ضعل بسان رانغلاو

 بضن» نخاود ىصقالا اهنا * هرابغ نآك البس تطبه اذا

 لاقو نخاود ناخدلا عمجت برعلاو ءارقش هرانو رابغلا هبشي ضيبأ نوكي. هناخد نال

 ىنادمحلا قرزالا

 عبشأو لازنال ىورأ تمكللو «* بضنت عرف نم ءارقش اهدقوو

 داوسو مالا ءام ناخدب تاما ناعد اش وام محللا اهياع قلأ اذا رانلا نا كلذو

 يعرفلا نابيملا لوقي كلذ ىفو انلقام ىلع ًاضيأ لدب اذهو راتقلا

 ءال_صلل مرضلال راو * ىزيش نافج راحبلا قوف هل ْ

 ءارفلا تاتسم ملا حيلط * اهارعدقو خيبطلل نكل و

 ءافعلا يذ ةماهغلا 2 7 ع رانف ىلغل ريغل تيدغ امو

 ىلاب مادهأالا لبعرم لكلا « : عافب ىلع بستت ران هل

 لاحملاب فذاَش ةلحيم * باحر رز> اهقوف راو

 نهدلا سنج فالاتخا رد ىلع اهنول فات رانلا نأ انلقام ىلع اضيأ لدي و
8 
 , ب ب
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 اييلا وهام ةقيقملا ف نأ اوعيزو جازملا ردك ىلع نافاتم امئاو ضاببلاو 3

 كارا م 'اكاذا ندايبلا 4 داوسال ةوعلاب ىل والا "ةلامملا يف' وكحو دأ ول

 ادا نأ ىلا كل ذك لازت الف نئايبأأ ع نم تدعلو داودلا نم ترق :تدتشا 8

 78 نيفلت# نيسنج شضايبلاو ءايذلا لعج نه لوت اذه ىلق انركذ دقو اداوس

 <, نأىض رلا ميج جوحأو | يوتا نك امو ءايط ضان لك سيو ضان ءايض لك

 0 ذح من : نم ناكول باولا ناد ءاملع نوءاكتملا لوك ىلاو تانلكيما ءايطالا عيمج

 وممزودجتام لاخلا نم اهيلع نوذب يتلا لوصالا ىف دجت مل هل هديقلت نمو نيماكتملا

 فال 7 اوسإق م.« ص ةثقطا ىف را او 1 ىلا ا و.هذو ءارح م راثلا نأ

 ن نأ ناخدلاب قلخأو ة رم ءارجلا ةرملا نأ اومتز مث رانااب اهوهسشؤ ءارخا ةّرما ةقيقحلا

 ف ' 0 اعاو ضيا وه ءايضو رون لكو ءىش ىفرانلا نم ناخدلا نشل ارش

 رغسأ هنار 0 هيلا 3 كلذ نم تملس اذا نينلل طرني ئدلا نشزعلا نذل
 ءاخدلا امغمو نهدلا نم رانلا لاصفنا كلذكو دوعلا نم لصفتت دوملا ران كلذكو

 و اهءان 0 ناكم ىقضاس وأ دا وس لع ةساحلا تعقو اذاف اتادحأل ًاسالم

 ارارقا نيدو سمشلا سرت هئالو كني شرع اناغذ ناولو ةزخلا ةراظتنم نيملا

 انو ضرتعملا رابغلاو راخبلل رفصاو.:رخآ:قرتشلا فب نمشلا سرق كاذكاو رغا

 اأو ةب ىلع راسذ 3 !اادك ىف ضرتلا قلحم ف ناو ناخدلاو راخبلاو هني و

 الإ هل و كينيع نيب نكي ملو
 7 1 2 ءا وبلا 1 مامرالا نمر راخياا نكم ام ردقب

 كراس !رغوأ رد * طخ ! اذاو نيالا ةءاغ ىف الا دئنيح هارب الف ليلق ريسن كلذو

 و راخبلاو ناخدلاوأ رامغلل اضالم ء وهلا نم أ,مصرق نيبو كنعع نيب يد

 4 : ذكي ءارج رانلا نا ميز نمو ٠ ار اماو ءا رفص اما اهارتف داوسلاو بابضلا

 18 ' والاف مواعملاو ةم ةرمحلا ل بهذ نمو نيملا ىرام ىل | بهذ نا

 ةنلا فالتخا ردق ىلع فات رانلا د دقو ًاطخأو لهج كلذ ىلع ساق مث ةارمج

 و هتاقو نامن دلا 20 2 نيعلا ىف رود 0 كلدو ضرالاو دوسالاو ا

 انجأ ردق ىلعو هتتوطرو بطخلا هوت ربي نيا الل ريعَس ؛ رانلا
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 سيلاو ةدوربلاو ةراركلا نم سمالملا كلذك و تا وضالا كلذكو حبا رالا كلذك :

 م عا دداضتتا نا 5 هدهو ةيوشخلاوةءالصلاو ةواخرلاو ةنوطالاو

 ةدحولاة ساما هده سيصل راص نس اوملات فلت+ا اذاف طف ةدحاولا ةساملا سيصن نيد

 ناك! نوالاو نوالكدضلاب اهداضإ ملو ةساحلا كلت بيصن فالخ تاسوسحلا نم

 ممطلا دض نوالا الوذوالا دض مطلا نوكي الو دسافتلا ناكسل ةحئارلاو مالا ودل املا

 هاج ريغ نم هنال اقافو نوكيال هنال اقافو الو ادض نوكي الو افالخ نوكي لب

 امنا داولا نا ضارىعالا بادكأ نم دل مع ال نم مذو هدساش هنال ادد نوكيالو

 كلذ ناك ؤل مولا لاق ايفا اممالو ناتوامتب الو نابقامتيال امال نضابلا هابط

 هنوك نال يطعم داضل هضعل نوي نا امدق مسجلا باهذأ ىئبل ناك ةل_ءلا نم

 ول ةنيطك عيبرتلا كلذكو ثاثلا ناكلا ىف ا 2 وب ال ىناثلا ناكملا ىف

 اوكي نا ال ينبط نيم رتلا نيذه نا مهسأيق ىفف كلذ دعلإ تعلر م < الك ال كر

 نوكي دضلا ناو نيلؤطدحاو تقو ىفلمت<ال مسجلا نال نييفائتم اناك اذا نداضتم

 نيهحو نم هنا رح اللاو 5 هذو>و نم 1 لا اهددا نو ندضص لع

 كلذكو ميطلا دس ام الو اهد_ساش هنال اهداضيو ةر لا فلاي ضايئلاو اولاق 2

 8 سا هدلا هداضل ن ةأيم ءأأ نافذ 9 4 داودسلا اماف ةرضألاو ة ه راو ه ردصلل نضاببلا

 نإ ةداضملاب تاونأ يف لوصفلا نم هتمعاخ ايل قلو داولا كاذكو دساملا كلذكو

 00 ناولالا واس كااذك شدلو مي 3 2 داودلاو 02 ا ميس نضال

 قاسيام باب اذبذ اولاق غبصنتو غبصت املك
 هه بيؤيئيواآ لقول : ١

 كالذك و اقاوم تراص ةردجا 1 ا ا 050 تدتشأ س ةرفلا ل“

 داولاو ذو تراصتدتشا ىم ةرضمل
 ناولالا ترأ صو 7 يا 4 نخاع |

 أهداّصن 008 ا لازم سمالملاو حيبارالاو موعطلاترأ محو ا دال أمد ايف رخ ١

 يه اا ابلك ناولالا نأ ىلع البلد بهذملا اذه ماسالا لوب نم ضعلا لي اق |



  5 7لاشششه  ٠ 2

 كنك ريودت ثودحم كلذ سلف ةرودم را ةعل م ب 1 قىتمو

 اواخرلاو ةبالصلا لبس دا ولنا ضايبلا نم نيعلا ىف ةئيطلا ريغ نمالوأ نيملا ىف هريذت دنع
 ف لونا سبت دش سداو هدوربلاو ةرر لاو ةحولماو ةوال-1ا ليبس ة ةمللاو لقثلاو

 00 وق نم حتا“ ىث ةلا>:-الاىف سنو ةلاحتسالاب لاق نم الا ضاىعالا

 وهف لاح ىلع 'ىث هءازجأ لخدب نا ريغ نم ةلدرخ رادقم ىلا ريغصلا لبحلا

 ذا مو ًازيعال ىذلا ءزإلاب لاقاذا اماف نسحأ ًادبأ فصنشن ةلد ملا نا معز نم لوف

 | ليحتسي ءزيعال ءازجا ةتسوأ أز شال ءازجأ ةينامثنم هبيكرت ىذلا ماسجالا لفأ

 ا لوقث نا ن هادي دن مل كلذك هاندجو ول اناو ع هضرعو ملاءلا لوط ردق ىلع

 ادحاو أ ١ ويشلا كلذ رادقم ناك نا ميملا نم اربش كلذ نم اماهوا نم هانعقو ول

 دا حمام ءاذحا ةتس نمو ءازحاةبا نم لقا امادخهلدحو لف

 نجا ةينا نموا ءاز>ا ةتسنم نوكي نا ام-ج ناك نادب الف انماهوا نم هانعفر يذلا

 ضاس لكل ساو 1 ضاب ءايْض لكلوءايضو رح رانلا نال دساف هلك اذهو

 ناولال نال نولب سيل ءايضلاو نيماكدتملا نم ملاع ماقملا اذه يف طلغ دقو ءايضو

 3 يارنا عيامو ناد_سافت ربحلاو نيللاف ا 0 ماعو اباك يف عئاش كلذو دسافت

 ,اوسلا قضايبلا عينصف ضما1 اوولهلاو درابلاو راخلا جزا ام لئاسلا ءاملاو س

 ق تب نزرل ارق ةرخاو ةرعطا نيب عه ىذلا دسافتلاو ضايبلا ىف داوسلا 3

 تناف ناول آلا ما 3 دسفم عايم ضايبلا نا انبأر دقو ناولالا عيجو ضايبلا نيب

 امعابيفادلع ناك ةفاتلا ناولالا ىلع طةس اذا هنال كلذ فالخ ىلع ءايضلا ىرت

 دحأو ةبابا اهعيج نمنيبيف ضعل نم ابضعل زو -انحأ نيب ليبقتلاوهو 1

 م لثم الا ةرض1لا ىفلم_هد الو داوسلا لن صخب اع الا ضاربلا صخب هارب الو

 5: ٠٠| الخ هيهوجو ناولالا سائجأ فالخ هسذج نا ىلع كلذ لدف ةرملا ىف

 0 لامعالا فالتخابف لام الا فالت+ا ىهاوملا فالتخا ىلع لدن اماو
 0 1 ةاشاو ما_جالا فالتخا

 ما 556 | فارلال اولاق ( قافولاو فالخلاو دضلا يف لوقلا ةلمجو )
5 
004 

100 



14(9). 

 تحرخلا يتف مارضلا نود بحل اهل نوكي كلذ دنع رانلا ىرتف هتجرختسا رانلا نما

 وه امنا دقوتست ل ليوأتو دقوتسن مل ماع فا اهاع تدقوأ مث ةييفابلا راثلا كلت

 بحمتلا هركي ناكو دقوتسي فيكف ءوث هيف نكي مل اذاف هيف تناك ىتاا رانلا رومظ

 قاوعفترا دقو ءالعلا راذص لهج نواهج غار ر ذا ةسارلا يف ن وفاثب اوناك سان نم

 نبأ لوقيف هيقنيف دوعلا ذخأ ناك مهضعل نأ كلذو ءايلعلا رابكة بتر ىلا مهسفنأ

 ءايشالا يف لودي ناك رشق دمب ارش دوعلا تزيم دقو اهارأال ىلام ةنماكلا رانلا كانت
 3 رحت ناديلاف جالعلا نم ابرضو جارخت-الا نم اعون اهنم عون لكل نا ةنماكلا

 ىه بورذغلو ةحفنا / م. هلبجو ضفخلاب هددز جرم نبالاو كاكتحالاب امنارب

 نكي مذدألا نم تفزلاو رب ونصلا نم نا رطقلا جرخم نأ دار اناا“ نأ ولو هحالاع

 قرع 1 ءاصأ اذاف هن رن اراب هل دقوت لب هرم ا

 اكسس نعل علا ةضفلا نيب جزم اناني قلو جالعلا نمبو رض ىف راصو

 ليبسو قدلاو ضرقلاب كلذ هنكم مل هبحاص نم امهدحأ لزم نأ دارأ مث ةدحاو

 اظاطسرانا قدساونأ معزو تاناملا بابراو ةغاصلا دنع ةلبس ةسرفامبا 0|

 بامثن ملءايل ةح زامملا 3 00 ماقلت أ : من ض رآلل جزاملا ءاملا نا مر ناك يشل

 ءارجالا ناو ءاولاو ضرالا ىف راثل نمو رسل قدا 1 2 كانك ءاماإ

 نزوت اهنأو ةاوخلا ءارجأ نمو ليلختلا نم اهفامردق لع فتش ضاق

 رانلاو ءاملاو ضرالا ىف لولا اذ_ه لاق نمو ابيف كلذ ةاق رد : ىلع نع وتاضتوأ

 نوال ىف معز نأ ىلا لص م ١ تالذريغوةراخاشالا نم ابنك 32 اينوداوفا

 ىف لاق اذلو ضرع رانلاو َض د و ءاملا نول تيدكت نع رحمت نأ | راسل أ

 رودتلاو ثيلثتلا وع رتلاىفو قمعلاو ضرعلاو لوطلا ىف لاق َةَلاَعلا كلت راحشالا كا 1

 تبث فمهوش م اجل تاكا نضاسعالا: كت بامحأ مزال م انضالا بامحسأ باو
 ماسجالا باص أك ذك و هنو ىف لول نخل كلا ع ىلوقاانا للر 0 1

 ةقادملا يف ريت مسجلا ناو ضدنبال ضاىعالا نم اش نا مز نم 10 نو«ز

 ِكلادك اهتدشتو ضرالا سفن ةدو رب يفو ءاملا نول ريغ نم ةءشملاو ةقطنملاو 0
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 تنال نم لاس طاخملاو ملا نم مئلبلاكهندب تابوطر نضتلا كلذ نم 1
 1 اودارأو تابوطرلا ءاز ١+ نم هيفامةزيكل كلذ نأ اونظ يملأ نم هدلاو صمرلاو

 ملأ 3 ماسقأ ةمارأ ىلع ةخوي_ كثلاو ةلوركلاو بابشلاو ابصلا اوءق َ

 او ال ىلا قتل يع اعف تابوطرا كلن تررظ اذاو: تاب ريغ ىف كلذ

 . هتابوطرو رزغأ هطاخمو رثك أ ابصلا عد ناكل اوركذ ىذلا ناكولو ندبلا يوق

 طرأ ةنادحلا ىف تناكاذا كلذ راجشالاو ناصغالاو نيحايرلاو لوقبلا قو ربظأ

 8 ْ ظ زجارلا لاق سد مايالاو نينسلا روم ىلعو
 )017 رحاب لامسلاو يثملا مون ٠ ربحا تاياب كك مسا

 7 ريطلا لبق يف انسملا كرتو « .رظنلا ف فعضو روظلا ةعرسو

 رجشلا لس م نول ساالاو # رذح ىلآ هدادزا رذحو

 1 3 هو ةلسبلا هءازر رادقع انفرع دق لو ناكو ىلويحلاب لولا نم بضع ناكو

 .لخد اذا هناو 1 الو فخ ىلإ نادق قوك شتا دل نيملا ايزو درو نأ
 ام لثم نزولا نم م سيال اوتبأل نأ اوميطتسنال مكناو 8 اص نزوهل مرج ىف

 ب | محزو سبأ وه ءالل دما دربلا نا مذ مكنمآ ريثك نا لعو ةل-بلل نوتبش

 هلا ناو 1 ' مل ءا ءاملب لحول هدحو 3 ناو سيلا بحاصإام ًاريثك دربلا نا

 نلت اذه ىفو هيلع امبعامجال دمي 5 ءاملا ناو دمح ' ل ءاملاب للحول هدحو

 الو و ةءاذالا 10 ناك عمتج نأ نورك اذ داججالا ىلع ام.متحا دق نيء.تع نيثش

 ماوملا هذه ضضعل ناك ناف قدحسأ | وبأ لاق 200 نأ ةلملل زاح ل4 نأ سدمال زاج

 ذ ةلازنلا ءامشالا هذه نم هلثم نم لش ىذلا دح نم 5 ارم لا

 . ا رم نوكت منا ةفلعا نأ اومعز نافةداعص ا

 راتلا ناو زانلا نم فخأ ءاوبلا نوكي نأ ينبني دف مرجلا ىف ءاوبلا ءازجأ ةرثكو
 وق ناكو هيك يذلا ءاوبلا نم رجحلا 1 و ءاوه هيف نأ اك رححلا

 000 3 قرحم سطحلا نا بطلا ىف ةنماكرانلا نأ ىلع ليلدلا نم

 ] رثتست نأ تيبحأ ىف اى لعجيف نارينلا نم هيفام ميمج جرخم نأبطملا

 9 0 ها -
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 باق ىلعتاهنم نوكت رانلا نا رملا نم فخأ: ءايضلا نأ لع لياذلا نم لوقا

 مفترال فقس ىذ تدب ىف ةعمش نآولو اهرح كتا.الز اهذوم كداقا
 ههيش ىلع رحلا ناكو فيعضلا 'ىثلا الا ضرالا ىلعه:م دجال ىت> ءاومهلا ىف ءوضلا

 مالظو ءايض نم وه امنا ملاعلا املا لصأ نا ةيئاصيدلا تهز قحسا ونأ لاقو لوالا لاحم

 ليقف اهجازعما ردق ىلع 1 ىم امنا ةارلاو توصلاو مطلاو نوالاو دربلاو را ناو

 راص ل_ىءلاي ريصلا ت اما اذاو 2 > رامص نيللاب طاتخا اذا زدطا اندحو م

 كالذكو اندزام باسح ىلع مطلا كاذ ن اع ا عدس نم اندز ىتمو بطلا ىم امج
 تاوذ ىلا اندهرخ رظانملا تاوذ نم نيكل نسم اما ااف تابكرملا ميج دجم

 تدلو اراك ءايشالا نأ مز نم 1 لخاد 2 ادهو ةمدشماو ةقادملا ىلاو سالما :

 موق متز نأ دعا وأ لاقو ةد>او ةدناح بيصأ ىه ىلا ةعلرالا ءايشالا كالت نم

 امل ثدي ءايشالا نا او<ز ناو مىفلا مل سماخ نكروعو حور وه اسد انبه نا

 ددا و لك وا د ثدحم -اذملا را ص تدركف جازما نم بر هل ترفل ا

 لهو امسح 3 مع لضف لاو مسجال 1 ناكو ناو . ا اذا هنم

 0 :م |ىل ثدحف 0 صو ءأر ٍِِص نيد ك أ زوال و هريثك ميك الا كلذ ليلق 5

 هد نم دحاو 74 دج دقا واقو ءاملاو صقتعلاو جازماب م وهلا لتعا ناف كاردالا 1

 جيسلا ن نمو لد هللا نم داوم دشأ 1 امدح تراص تا اذاف دوّساب سب 3 ةن الغلا 2

 5 دق داوسلا نأ 9 زأ 0 كلذ ىف 04 ىنب (ىحسا و لاق )بارملا نما '

 ناك ول واوا م غلا خيشلا عابط نأ اوف 2 ريثك الأ طظاغ دع و د راق

 اضع 0 اداوس هيولو ال 2 دادزا ا ل بطر نيل منلبلاو م ايلا 4ع 1

 هي ملا لاقو

 لوقلا ن ردد الف ضأن ركساوت مكر دف كلذ

 لع نم دلجلا هب ينم تاع عايض ةيراح ىدب ىف أطغ ناك 5
 نضغتب هندب اوأر ام مهنكلو لاق « باهالا لضاوف تريكو -* زجارلا ل



 2 ءامسالا هيلع لو دق ةلماا ردق ىلعو اولاق ةليلا مدع وهاعإ سعب نا موت مز دقو
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 2 لدتسنف ( قحسا وأللق ) لغسأ امإو العا امإ الادب دجوبال مث ضعبب هضعل

 2 وأ لق لاو قبو نوب الا ءوْم بهذ دقو هلاوزأ را “نم قع اةانملا نأ لع

 8 نوكي 5 نم روع لكل ديالو ثالذلا اذه فوج ىف ءاوذلا رمعءام رم ال

 ٠ ظ نعال كرا ءاوه مر )او لاق قاتخا اذاءاملا كلذك و راصملا ةدث ردق يلع هاطغضو هيا

 1 سمشلا برقي نوكي يذلا ءاوملاو ةءود-الب هتليهوج ىف ءاوخلا عبط ىلع اوضف رف

 احورم ناك امل هيف ةيزيرغ دربلا ىوقزا الولو كلذ فالخ ىلع اءدب ىذلا ءاوهملاو

 ىذؤأا جهولاو راخبلا اهفاوجأ ىف قنتخا اذا ناووملا ميج نع ا.سفنمو سوفنلا نع

 ١ جرخام نزو ىف هميسن دربو هحور نءباتحجن تراصو هب تئاغتساو هيلاتعزف ىتح

 " فالتخالاوةموصألا نم سيلا يفاما ولع دتو لاق ةنكّسملا ةرارطاو ظيلغلاراخبلا نم

 7 كلذكو هيف رملا ةلق ردقلع ادراب ملا دمي امنا ان ارزق هيف لا

 . مئاق صرقءايضلا نالو ءايضلا نادتنا رظ.م هنأ اندنع عر اهنءاوملا نا كا |
 ٠ مالظ هل لاقي ؟ىث ماعلا اذه ىف ناكو لو 0 ءاللا سلو لصاف مطاس عاعشو

 - نوكي نأ يتب الو ءاربغ قطو الار نمر ا وكت يعكف ل ماق |

 ” هربلاو راف لوقلاوةلبلاو سبيلا ىف لوقلا هبشيال لوالاولاق هن غبسأ ؛ ىثلا عامش
 آلي ناك وا بارثلا نال نينللاو ةنوشملا ىف لؤتلاو ةبوطرلاو سيلا لوقلاو
 دنا تفاهلاو درعتلاو عياطمقتلب نو الكس كك ماعلا هنا : زج عيجج يف سيلان اكو
 اظبل وه | هيف هدجمن ىذلا تنابللا اضيأ ناكولو هممت لاق استما هد الا
 اياهم د دلو انام نوكيا لا لكسال ىنبذي ناكل ةلبلا مدع د فق هلكو ةللا

 اك ىبنيف سلا فالتخا ردق ىلع تفاهللا ىف فاتخا ام هنأ معز نافنيقزالتم

 لسد تاسعا لاقو ةركصلاو ةرضخال كلذ لمج هنت اتط سيلا اولعجتنا

 قا ةةالانوكي نا ابجاو ناك امأ هفصنل ضرمع م هلك بارتلا ةياغ وه ىذلا سبيلا
 3 اك تاو قحسا وبأو ارمعال يذلا ءزجلاب لوقلا كلذ يفو عيمجا ىلع الخاد

 38 اونأ ناكو دنشأ كلذوهيلع ةلأسملا ناف سديلا ىف لولا باب يف ءالؤه» ىلع ضرتعا
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 نوكي سبلو اذلم اماو 15ه امإو التاق اماو انذاشيلماو ًامفان:اماو ارا امإ كلذ لك

 درتلاو نيل نوكلةلء نوكن.:نأب قجأ ةببطا وا ةنئنمو ةيدعو ةلام'نطرالا د

 نوالا نوكل ةلعودربلاو رملاو نسيلاو ةبوطزلا نوك نوكي .نا ند ةبوطراو |

 ةكراشملا ماسجالا و ةهزالملا ضارعالا هده ىلع سانلا جه دقو هةر مطلاو

 مقو تكفي لاف رع الاو وكلا )اهاثلا ةروصلاو ةيلحلا هذه ىلع احاو اموده

 الو ًامفن لبلا نم وأ ةلبلا نمر مل نحو اهدحو املا هذه بيصن ىلع مهم« لوقلا
 نم هيف (لّدماوفلا ردق ىلع فات“ ءاوحلاو) لاق او هذه نود هب درفم ارض

 كلذيف وهو قيةرمجوهو هل ةطلاخلاو هباع ةلمتشملا ل نمو قوف نمو تدك

 حنرلا لمت لثم رصحلاكلذ لبق هتر عم وهو لوبقلا مارس راوخ وهو روصخ
 سبل ءاوحلاو هلكش نع هطقلو رمدملا ةلءا كلذو هناوح نم همفدت اهناف قزااو

 ةثالث روم الاودعاصملاولزانلا فرت هن مسج هنكلو لازنلا مملاو داعصلا مسجلاب

 ردحتملاو هيف دعصملا نأ انكف ءاوملا عم يو ءاوهلا يف لز«ي 'ىثو ءاوحللا يف دعصل 'ىث

 وهوهد» نم لسرا اناسنا ناولوامفاومالاز وك,ال همم نق اولافنيفلاخ الا نيون ال

 كلذ لودي ْنأ لئاقل نكي مل هيف ىتاجيرلا عفدل قزلا عفتراف اخوفنم اقز ءاملا ردق يف 1
 قيال ل ع لود نأ ىف م١ اعإ لب دووستملا لاس 1

 ىف لزني نا ءاملا ناش نم نا ام ملا يف دمي نا هنأ 000 ناالاة هو

 ةريثك س انجأ راثلاو اولاق ءاوملا دالمىلطي ءاوملاو «٠ 5 دالت لطي ءاملا نأ كو ءاوملا ١
 و 00 نم عرس أهضعل نر نا اكاذ' دب الو دعاصلا كلذكو ةفلتخم 1 ٠
 قوف لا زال د_ةنمال ثيح ىلا ةءامنىلا راصو ءاوحملا ماع نم جرخ اذا 9 ها

 ءايسضلا دج انا كاذ لع لدبو هيلع مي ايهدم دجو ناو هعم دعص ىذلا رخ الا ٠

 نوكي ناب الا ني-ةفتم ناءطقلا نوكي الو لامعالا فال_تخا اهم قفون ىذلا او

 لاصناك هبحاصب اءممم دحاو لك لاصت راص ةياغلا ىلا راص اذاو ءاوس امهرورتلا
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 ظ 0 ا.منم راصف فئاطالا امفر اذاف امهريختو امبعاشراب ءاملا فئاطل نامف رب ةطلاخملا نارينلا

 00 عزاك اذا ضرألا نآل الم ءاملا كلذ داعو امبب اد كلذ ناكو رطملا 1 أمو رطم

 ١" ةلحوألا ىلا د احا ناك ةفاطالا و ةلواقملا هئنح جوخ ناَرينلاو .ةحوللا هيطنت

 رارقلا باطادودملا نال دحاو نزوو دحاوز ك لعادبا هيل هانا لوك كفاذلو

 .دوعت مث الطو احاثو ١ ادربو ارطم ري_ميف فئاطالا عفرب ضرالا قامحا ىف ىرجنو

 30 ضرألا قامعا يف ئرجتو رارقلا ىلطتو دودهلا ىلطت الويس ءاوثالا كلت

 7 ةعاق نايعالاو ءىث هنم لطب الو ءيث ءاملا كلذ نمميضي سلف ءاوحلا كلذ يلا ريصت

 تارارلا لمعت وهفربنلا كلذ ىلا ضيفب لودج ىف بصو رحن نم قرع نون هناكف

 .رطاو ناوملا فاوجأ ىف وأ نضر فاوجأ ىف وا بطل فاوجا ىف تناك اذإ

 0 دقو الا صاخم ال وهو صلخت ولابال هرك- 7 هرذم ءىث وه اعاف ندلا ىف راصاذا

 0000 فدا و عرب ىف نزاع سيرا لاحم
 : ظ انملاع نا مز نم مىنف ليواقاب اذه انملاع ىف ةبرهدلا تلاق قحسا وبا لاق موقلا طاغ

 .اولءجوديلوتو تيكرتو 4 ءارشالا رئاسو ةلبو نمو دربو رح ناكرا ةملوا نم اذه

 ءاوهو ضرا ن 0 ناكرا ةعلرا نم 0 ا|دوه 10 2 ن< مم و امأس> ا ةعلرالا د

 . رئاس ىفاوااق مث نها وللا مدع ماع ةللاو سديلاو دربلاو رملا اولءجو راو ءامو

 : " ةرثكلاو ةلّلا ىف طالخالا ردق ىلع ةعبرالا هذه رامث تاوصألاو ناولألاو حيارالا
 ” ساومحلاءايصذا نع او رضاو طةف سفنلا ةساح سيصارك ذ اومد_قذ ةفاثكلاو ةقرلاو

 ْ 3 لم هاوس دو 6 ارالا كلذك و ةلتاقو ةيذاغ موعطلا 8 م 2 اولأق 3

 | ةذا ذالاو مف مفان انلاو راضملايف ناولالا دو ةفاتمىوقال ةضقانوتل ةلئاق كلذ عم يهو ةلؤمو

 5 نحو ةلبلاو سييلاو دزبلاو ركل ىف كلذ لثم اندحو 5 لهجن ال ىتلا عقاو م١ ملالاو

 85 ناك ' 1 11 ةقاذمو نول تاذوا ةللاماه دج ما ريغ ةلبثات ةدراي ضرالا دج ل

 0 هر>وءارجالا هذ_ه دربف ًاضعل اضم عرق يتم توص تاذو ةحئار تاذ 0
 0 . كلذكو ايف ناولالاو مسييارالاو موعطلا نوك ةل#ءل اهيف نكن مل امتبوطرو اهسبو

 .اندج وو اهفةلبلاو راو سييلاو دربلا نوك ناكملامف نكت مل اهناولأواب<رأو اهمومط
3 , 
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 م-ضومو ز واخلاو رصقملاو رينلاو ريطفلا نيب امتنوافتو خبطلا تاقبطو كيلا

 تدتلاو نيصلا لهآ نا ىرت الا ءاضعالا عضاومو ر وصلا يف لولا كالدكو منزلا 4

 صوخغلاو كلذ يفعاستالاو لخادملا فطاو قدحلاو قفرلاا مذ |4تاعا:_صلا قاذحو

 حتف الو تاعانصلا باب ىف موقل حتفي دمف كلذالا مدنع سيلو هديعلو هضماغ ىلع

 ةيارألا قال لبن ملا ثروت ةرا رخل نا مو ىف مهتطخ ناكو لاق كلذ وس مل

 ايدج بدل 9 ابرذ دلوت الو اهلك انام دلونو ةنوذ+سلا ثروت نأ ىتبذ امنا

 فالملا كلذ نكي ل ًادحا و الكش اهل ىلا ضاتحالا نم كون نازاس ١

 كتأر اما لجرلا لْؤَدب دقق زاحلا ليبس ىلا اوبهذب نا الإ رخآ مالك نم قحاب
 كيذلو تافتلالا كلذ دنع ك رادلا ر هبلا كي عبطاهار امناوهو تفتلا ينال

 هتسبال ءاملا يفرانلا ترام اذاف هتح نم داشالاب ممَقلا ءام لخادت رانلا دج دق لوُش "1

 رانلا هكر نايلغ ءاملا كلذ دنع ثدحيل 0 رانلاو تارارألا نم هيف ا تاصناو

 انعم تمقو زاذلا ءاَر ا تا أ (مكرحدو هفامضإ ىف تراص دق يتلا

 ىلع ةلخادلا رانلا,نم داقنالا كلذ ماد اذاف اهتسبال دق ىتلا تابوطرلا كلت نم فئاطل

 دالتلا اماطو راذلا هللرح ةولو ران || ءادجال ةشالملا تابوطرلا ءاؤحا تلد

- 

 هتطعأ ىلا راذلا أ نظ رحبلا ءأم 0 لاثم ىلع هف ءاط] دمم) كنع للل ءاملا

 نم م قابلا لدحو أ | سم م ةمملا لفسأ يف هل لعال ن ٠م لحو ىش كد ناك ىولعلا

 اومعذ نافاو أص 1 انرمق دقأ م ينعم ىلع ةيسيملا هز ءانلا أ او«ز نإو نسل

 تابوطرلا تّدعلا 9 اس>ءالا ف 500 اذا ةرار 8 كيذكو ا ةطخأ كمو زاولا ريغ ىلا

 ناد. اللإ دحوب تابوطرلا 0 دنءف أبنم ا 39 أ جورملا ىلع توق ءث اهمدالو 1

 دوعصلا ىلالاهتلاو دوءصلاو نيخسنلا هلا لمح هان وكي 2 ازو< 00 نيد ةساأب !

 نم رحيل يللا ضن يذلا ءاملا كلدكو لاقازلا لعش ن# دامعالا نا 6 دوءّصلا نم آ

 صاصم لاسغ ءاملاف ةميظعلا ةرفحلا كلت ىلا راضاذا انوطلو نيْصض رالا روبظ عييج

 ءازجا نم ضرالا نم هبلا جر ىذلاو ةحولملا نم اهيفام هيلا فد_ة ضرالا 1

1 
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 دلا نم -يطمل حص « اذإ ىوزدغ اماكل .

 سعاشلا لوق لوالا ىنمملا لعو

 ارزوة 1 ناك و رمت !ريمع مطافالا تلاق

 هبارآخابتيبلاّتا ماعلا« زجارلا لاق كلذلو هنأ يدصف اذه متاح لاق لوالا ينمملا لعو

 مهوفامأ لاقةسبإب راثلا مهلوق نم بجعتي قاحسا ونأ ناكو اهترامع وه اذه لوقت

 تفاهمملا بارتلا ديرب امئاف ةسباي ضرالا لاق اذاو الايس هارث انأل حصيف بطر ءامل

 اطخادقف طقف ةيودللا نم امف ال ضعبل هضعل مزالملا ضرالا ندالا درب م ناف طّمف

 ىتمو كلذ رادةا لغ تفاهتلا نَم تءنتماف ءاملا ءازجال ةطلاخم ضرالا ءازحأ نال

 ل ارئال لث انيط ضراللا اندجو ضرالا قم ىف انلخ دو اثرفح

 نم اهمزلب اعاوضراو ءام الامان ,اكم ويلا ضرالاو ءاملا ىلا ري

 3 ةساي تناك ولو ندبلا ةاسب تسيلف رانلا اماف ةلقلاو ةرثكلا ردق ع مسالا

 ٠) لاك ابطر ناك ال ءاملا نا 6 شمل نم ايضمل ًاريملو تازتلا تفاب تنقابنل

 تابوطرلا تربظف رانلا نم دوءلا ىف ءىث لك عروسا رانلا اودجو امل موقلا نكلو
 1 جيجي ب> همارزالا# 207700917770 يا 737775

 ىد_ >إ 00 3 هبا ريأ 0 كنع هطالغخأ يع ' دوعلا اودحوو بيلا كلذل

 ع وه اغا ةسنت نأاو أ 1 امام ادا 1 هر راص لق دوع ءلا| اود> وو زيبا نم أبعلا ا

 ا تابوطر تقراف ا دوملار أن نكل وايش هطدل , رانلاو هو تدلوو رانلا هتطعأ

 ا وهو دامرلا وه يذلا ءزجلا دوعلا نم بف ةمئاملاو ةنماكسلا تابوطرلا كلت .تربظ

 ءزجو يران٠ 6 ينام ءد زخو يضر و 2< 0 5 دزملا تاع هور نيرالاوو 2<

 5 . طاغئ ةساب رانلا ل وهذ ىذرالا 3 زحلا ل هبوطرأ || ا و رانلا تحرخ اللف ىئاوه

 ! موقلا سيل ل 00 ىل_علا ٍتابيغم ىلع اوصوغي ما مو نويعلا هارام يلا اوبعذ امناو

 'ةمالا نإ لوش ناكو نيمدقتملا ةذباه>لا قرط ىف الو نيءاكتملا صلخ قيرط ىف

 1 مروع ناولأو مهوب عقاد>وأ مهاد ناولأ ىف نوغنا و ماعرالا اهجضنم مل ىنلا

 كلذ بسح> ىلعو كلذ ب> ىلع هلا مهنا رفو موقع نوكن را لات عاالا ليس

 دراتخال 7: ركو مبمؤأ ىف مهم فرمل و مهلئامثو مم اداو مهقالخأ 06



 د ظ 0
 ايا هنتءاودازذ راحتلا ىدبا *« هقواذي ىندر زازرهاحو

 ىبرح نب راشب لاقو

 قادتسم لئاملا دنع تفو + نيف دينك كانبانا دعو

 نيَح ملس ىنبل قءصلا نب دب زب لاق نأ ىلا كلذ اوزواحو لعجلا نم لئاعملا

 سمحالا ضعل يف مهفااخ الف هوكلمو هوجوت اوناك دقو اومصام سابعلا مديد اوءئص

 : قءصلا نب ديزي لاقو هطهر ةلق كلذ تاس ناكو هياعاوّدو

 اهالت امفخ قاذالف #« نندك عراق ذ للاذإو

 اهالخ ىف ددرت اهالغن ه« 0 هل عيطنال اعار ر 'ء

 لاف مرتك 4 ةتلق نع رب ىللعرلا نا ه لاق كلذ دنع قود . لجو زع هللا نأمتزذ

 رقاع محرلاة رك ميخأ مأو * ابلعبل ماؤتلا 00 ل

 ل-ءجو هانيع تقرو سغأ تيبلا اذه دشنأ اللة 36 نس مسا نأ والا معذو ٠

 ىوتذلا لاق دقو روز تنك ذا بال

 دولومالو لبيك ال ءاردع "م انمأ أ حبصتل 000

 ءارذع ابلعج ءارذ_ءلاك تناك امل طق دلت مل ىتلا ءارذ_ءلاك اهدلو ل-ةذإ اهلعج 1

 7 يرخأ ةليضف اضيأ هذهو مهلع مماحأ مشب ةقث مالكلا ىلع مادقإ برعللو . ]

 لطبأ امئاو لك أو هلاجأ اِإو لك أو ينفأ امنإو لك أو ضع اعإو لكأ م 000

 ىجرملا لاقو ماسالا ريخا تم.ط لاق مث مطب سلام تقذ اولوقب نأ 0 وزوج هن
 ادرءالو اخاقت ممطأ مل تأش ناو ٠ 4 او ءاسإلاتمرح تئشذاو 1

 ديرب ( ين٠ هناق هءعطإ مل ن نمو ع للف هين بارق نفارم 7 .م ىلإ ) ىلال هللا ل

 ةديع نب ة.قاع لاقو هءعط قد ل 1

 ميشنت هيف مهلو دازملا رمح *« ميماعط انايتف بحاصأ دقو ا
 ماعطلا رتشب ىذلا فيصلا ىفو ةباثلا ديعبلا رفسلاو وزغلا يف مهماعط اذ 0 لو ظ

 لوالا لاق كلذلو رخاذأا نم ةفصلا هذه ىلعوزغلاو بارشلاو

 رضم لعرب االول ها ودسا الو عال : ١



 انونكملا اهصاصم ق بو نب 0 مسي ام عدلا لكأ

 سعاشلا لاقو

 وع دل لك ا ميرأ ىف لات انب ترم

 *رفحلاهنبارب ىربا يركلا بضك هل وتك الإاهرخصلا ه رافظأت لك ًادقوه هلوق لهو

 هلك أ اولاق اذاو فورعملا لك الا ىلا نوبهذب امناف د_سالا هلك ًااولاق اذاو

 كدحأ بحنأ )لجو نع هللا لاق دقو طف ضعلاو غدللاو شهلا نونمي امئاف دوسالا

 نارحالا ىأ دام نب ءامسال لئاق لاقو سانلا ول م لّشو (اتيم هخأ مل لك اي نأ

 ' نولوةيوراوزونملاو خارفلا نموجاجدلا ند بيطأةّللاو يه سانلاءومل لاق بيطأ

 ا ل نعوأ لوت امأو ايش مهماعط نم هلكأ. م نا ىنانلا لك اب نذلف را ةفان ف

 :لكأت 2 قلور هل + 1 هدق تاطشوذو

 ىرونلا ناهد لوق كلذك ولوالا فالخ ىلعاذبف

 لك ٍّ مولع صهدلا برش اواك أ قفا نع ىلا

 هدبع ةيوقع ىف غلاب اذإ لجرلا لوق وهو ( رخآ باب ) زاجم هلك وهو فاتخم هلك اذبف
 (ميركلا زيزملا 00 1 01و 2 لقو ةممط ثتدحو بيكو هذ تيكر قف

 موف اماو

 ؛ مل هاو ريثكلاو لقا دارأ

 الو هوجولا نم هجو ىلع اقاوذ مويلا تقذام كتب نانا اع نركب نا

 ىلع الو تاهملا نم ةهج ىلع الو بابسالا نم ببس ىلع الو ىناعملا نم ىنءم

 قذف انالف تئإ هليك ول 0 رلا لوّسو لاق مالكلا تنع مالها واآالا نم نول

 رارض نب م لاقو هدنعام

 اهإو اناربش تبرشالو ًامادط مويلا تاك أام ىنمب هناف اقاوذ مويلا تقذام

 نم“ ءاههفلا تاّميط ضمن لاقو كلذ ريغ نع الضف هند مل

 زجاح مهسلا قرغل ّنآاََطَو ىك * 3 .اح نيللا نم هتطعأف قاذف

 ١ لبعم نا لاقو
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 نا كنه 0 ناكو ةحأ 3 وهو لوق نال نك ادكه ةعلام ل ىذلا نماكلا

 ملاع ءاا اذه نم لط» دق ةلهو لوأ ىف هتنأر ىذلا نأ حبصلا لا ا ءاق احا صم ترصنأ

 عساتلاو عيارلاو ثاذثلا كلذك مث لضفالاب هردقو هنزو ن٠ ءىشب رهدلا نم رفظو

 ماسقأ نم ولخمال ناكملا كلذ نكلو هب سيلف كلذ حابصللا اذه نأ تنيظ نإ

 هتبار ىذلا حابصملا نأ كدنع عقو ةمالع الو هبش لوالا ىف نكي مل ةياشتم ةيراقتم

 لكأتل حابصلا ران نأ معي ناكو قغشلا بورغ عه هترأر يذلا و عواط عم

 ردق لط مفتي :نمتدلا نكلو همرتتاالو لك اكل رانلا "ناو هر ١ لو نهدلا ن ا

 هنالطا و رف ءيث لك جرخ اذإو هيف ناك ئىدللا نينماكلا رانلاو ناخدلا نم هئم جرام

 هللا لاق دف مللق ناف هيبشتلا ىلعو قاّمتشالا ىلعو لثملا ىلع 0 كلذ نولوش دقو

 نإ رقانين اي ىت لاوس د ءلا درع هللا نإ اولاق نيذلا) ب اتنكلا يف لجو زع

 رجح ن سو لافافاو متن م اعإ لجو زع هللا نأ ل دعب( راذلا هلك 3

 الكوتو هل بابسأب يقلأو * مص. وهو هسقناهيف طرشأف
 الصوت قرم لوط ةلعاا 8 .اظ تملا ناد

 ةىدن ني فافخ لاقو الك 1 ضةشلاو تما 00
 عيضلا ميلك أ مل موق نا * رفناذ عما انإ ةل ال ظ

 سادرس لاقو العأ هنومسي ام رخآ اياب همزالاو بدلا صقش لم ةنسلا عيضلاو ٠
0 1 

 امم طيقلا تالي ناتو ع أام لثمينم ضرالا "تدأو ا

 اهرىهوج ىلا هل اهتلاحا ابنطل ىف راصامل ضرالا كاوا :

 همهممههكل ومر راووصسس

 دو اج 000

 همسا ننع ىلاعت هلوقو (الظ يماتيلا لاومأ نولك أب نيذل | نإ) لجو َرعهَّللا لوق رع ش
 لئملا اوسلو ةذبنالا لاوءالا كاتب اوبرش ناو كلذ رمل لاقي دقو (تحسلل نولكأ ١)
 لَجو ْرع هللا لاق دقو لك الا اليس ىف داو اره! 2 ماوقفني م إو باودلا | 6
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 .الولو فيطحتلاو ةرفطلاب لوقلا داسفا ىف ةلاسم يدب 0 :ماذب ةمصخ دج مق اها

 باب يف عشامماذه ناك عضوأا اذه يف ةرفطلابباوملا نم قاحسا وأ هب ضرتعاام

 نطقلاو سطحلاو بوثلاق ا اريحا 2 ولجتلو إ 4 ناكو 1 ثودل>- لع لالدت مالا

 قاكسم ١ ن و تءاجاراب آم 3 86 ا'ركدالا ليوا وأ وه ادهو 4م هبا رب جورح وه معا

 أهدي ىفن ىلع ىوق نكت ل بطملا يف ةنءاكلا راثلا نكلو لطحلا ىف تاءعف

 منالا لازالف ملاملا كلذ ىف ىلع اءيج اوت امم تدتشاو ىرخا راب تاصنا ايلف اهنع

 ءىثال كقارحاف هيف ابلع ناكمل تفاهتو ففجنو ىاءخلا از اهروبظ دنعف تربظ

 جارخاب ملاعلا اذه ىف قرح اا س.شلا رح نا معز ناكو هنم هناري' كجارخا وه اما

 ءازجالا كل:تدقعىتانالةوادنلاك لن: فثكو ضرعلا دةعام ق مال عيال

 لاو ورظ ره اغا قارتحالاو توضااوةمحتارلاو ماعلا و نوال ى رخل ماش كلا 0

 ىت« هنأو لتي سيل ىفالا ندد ا مسنأ معزي ناكو طقفابعلام لاوز دنع

 ام هعوذم ع أهف ىت اا نادبالا ف > اعاو فلس مو لاش م 1 هم ه مال ادب جزام

 1 | ذاق ةعلام 0 ملاكلذ 0 ملا نواع ىفالا م اهلع 1 اذاف اهداضإ

 هعم ىذلا ميسلا 1 اي رك 1 ناك اعز قاما ىناادنع شوربلا ندبلا نما ملاملا لاَ

 او هنري ىذلا ىعغلا نا ناسنالا يف نيكل +لاو ماجلا رحفف ل و ناككلذكو

 4 ش منام هعقوب "ناك ىذلا لمعلا كلذ 08 هعئأم 3 كلذ دنع ىوق ا هنأ ز> ا ضعس

 0 راص اقرابلا ءأملا هيلع لخد الف دراب ءأم هيلع فبصديلا قر راح 15 كالذاعاو هب أعقاو

 ١) مفد ايلف هريغب هيف لذش دق يف يف هدب, عضو هيف هدب, عضو نه راصو لخادلاب هلغش

 7 نم ىلا افورصم لغشلا كلذ راص هب لوغشموه ىذلا ملا كلذ دنع لجو زع هللا
 نوتالا ران تأفطأ ول كنأ عزب كلذ عم ناكو هلمنم كفنبال ناكذا هيف هدب عضو
 ضرالا ىف هل نكي مل ول ءايضلا نالرملا نم ريثكلا تدجوو ءوضلا نم ائيش دن مل

 | الملا دف ًاميجج امها ةتيقملا ىفو هب ىلوأ ناك لصأ ولعلا يف هل ناكو هيلا سسن» لصأ
 ملا نم وه امنا ضرال ىف هدجت ىذلا رملا اذ_هو يولعلا ملاعلا نم اهههوجت
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 لعول |ماو ءلا ردق لعار 0 لع اران لاحت! هتف 54 لا ا كي ١ لصتملا 6 1 اخدو

 هتازنام دح ىلع ةعاسلا هذه يف تاجادف ناك كلذ ضل بءاصلاق اذإو هلتالباقملا

 ( رخاب ابو ) نيعملا هللاونيقرغال ىعقتف نا انياعو رانلاىف لوقلا نمباب اذهو كلل

 ررظ دق هانأر ىذلا زملا اذه نا اولاق ىطحلا ىف رانلاز وك ركش نم ضعن: نأ وهو

 نكي مل اذا دقوتملا رخجاك هم« نم هدجم نأ ابجاو ناكل سطحلا يف ناكول ىلألا نم

 ةحئارلاو ماعلاو نوللا نال دربلا الا نامل كلذ نكي. م عئام كانه ناك واوهنم منام هنود

 فقهي هكاز معز ناف هداضي الو هفلا ىذلا نود هداضي يذلا همذاع الو رألا دساشال

 انريص كلذإف هيزاونو هيفاكإو هلواطاإو رحلا تالذ لدامد ام دربلا ءاددا نم لانه لق

 هناكميف ماق اذا دربلا لاول قرحنو قرملا ربظي امناو ايذؤ٠ هدجت ل بطلا ائسبسم اذا

 ا 1 دوملاق أمقم رألا كد لداعملا دربلا ناك ولو هلم رنظف هدحو رملا ا

 7 8 هس ناكادأف جلثلا ن“ دربأ هد نا هدد لا نب ن ١ ينيش ناكل هش ةلودا

 هيا ءىث لك قرح يذلا رحلا اذه لدامي ام دربلا نم كانه سيل هناائملع دّمف هريغ

 اندجو ملف هتوج ىف ذخأ نوكي نأ دربلا واخ الف:دورلا نم انثي اغرلا | معز ناف

 دي الاث نذذأد ربلا ناك ناو هدض نم هد 2 نأ قحأب وه سيلو هد_>و رحلا

 الك ناذآو قرحاو رملا كلها اك ءاقالام كلممو دمي نأ ىنيذي ناك دم اب ون> رحلا

 بطلا ىف ةنماك نكت ملرانلا نأ انملع بابلا اذه ماسقأ 1 اندحو الف اواق هاقال
 ضو لالا !املا لع ىااغلا نأ محزن ا 00 نع باوجلاو قحسا ونأ ل اق

 1 نوح ال ![وومَمَم 2 رألا نم اءرفاعضاو امهفامعا يفو نادرأب اعيمج اهو

 بورغلاو برغ لياذلاو لياذ لياقلاو ليلق كانهنال اعماقنوكي الو اعومتم نوكيو

 ىناك يذلا دربلا كلذو دربلا ةوق نم هيفام ثدح كلذك ىلا ملاءلا ناكالف روقحم
 درب ىلا 0 كلذ 0 اذه 0 دونلا نال هسنام لاوز دنع دا 1

 ىذلا ا 23 20 71 0 - .ىسنا ا .ٌ ا درب م 0 1
 وأ كلدب احا اذاف ه رض وح ل ا[ كا و هصرق ىل ىلا عطمت 2 ديناأ 3 1 اذاذ هيف نوكيإ 0 34
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 سيلولوالا ةعبا ىلا عوجرلا 006 راع اناا ىلا ةلاد تالا رس لو ءا ومهلاف هيف ةنراثلا نم

 أهءازح أن الو هدال ىلا را راصو لّصناو يولع امل لكتش ىلا عطقا دف تممدع اذا 6 ١

 ترربظ (لف هق ةضيقم 117م بط 56 8 ةئماك 3 ءاوملا 71 برش :اضلأ

 رانلا نم ةارقلا بيرق ءاوملا نالاران لاحتسا وه ببالا امنإو ترشتناو تاعسبنا

 ورق بطر راح ءاوخلاو دراب بطر ءاملاو ةراح ةساب راثلا نال 6-5 زاحدح وه ءاملاو

 هل ثدحو ابطر لاحتسا اذا ءاوملا ريصعنب م اعب رس. ابالقنا اءمملا لمدن نا زاج كلذلف

 الو دضب سيلو ال فالخ ءاوهلاورانلا دض ءاملاف ارطم هؤاَرَحأ دوعت نا ىلا ةفاثك"

 ءاملا تاقثسنأ ميقتسي دقف هفالخشلا ايدب باني ىت>هدض ىلا هوملا بلقتب نآزوجي

 ىف بالقنالا نم دبالف ًاضرأ ءاملاساقنب مثءام ءاومطلا باقنبو ران ءاودللا باق مث ءاوه

 "11 وااركم نيطلا ليج دق ءالا نال تامدعم هلف رهود نكو عودتلاو ةنترتلا

 "00 الو لررتا اذه لالا ارخص ءاوملاو ءاوع رشقلا ليتني دق كلا قف

 . ىتلا رانلا نأ معز دق ضارععالا باكأ قاذح نم كلذب لاق نمل ( قحساوأ لاقو )

 ىاطحلا لماف اران لاحت ساو مدتحا اء طخ ا ءاوملا نك.لو تطملا ن< جرا *1 اهانناع

 ناكلا كلذ نكلو ىطحلا يف نكي ملءاملا كلذ نوكي ناريثكلا ءاملا هنم ليسي ىذلا

 ٌناوكَن نأ نم ءاملمحتسإ 1 يأ ءاوملا نمزناكسملا كالذ سدلو ءاملاحمل ءاملا نم

 ىلا راثلا نأ اوي زف كلذ مولا ساق ناف ءاملاو رانلا ليبس ةلا-:سالا يف ناخدلا ليج

 ردقلا" ةاتنا 4م 1 اري ىذلاو هداوسو ناخدل ةفاثك ىف ناخدلاو ءاملاكلذو اهاننأع

 مق الا ادام 7-1 ءاوه 53 0 هلا ءاو ه كالذ عا معاطملا فمهذماو

 ىذلا تاما+لا.دقاوم فة نوطن ىفو رودقلا لفاسأ ىلع كارل 1 ل للا

 . ضرعلا ساق ناف ارا 0 22 3 5 محملا ساشالا 4 .ءأح رع دا صعل 2

 00١ لاتتماو ةرص ران هضعن ناك دق 6 اذامو هضنن لاما ءرتسابا محا نطمحلا نأ ميزو

 لو ةرم اضرا هضمب ناك ام اضرأ لاحتسا هضعلو ةرص ءام هضعب ناك 6 ءام هضعل
 1 < 3 -و

 "  ادامر لاحتسا ىطحلا طالخا ضعن نكلاو اذامر لاحّتسا هب طيحنا ءاوطلا نإ لد
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 ماسجالا ميج ىف اولوقن نأ ماع بجو دف ناخدلاو رانلايف اولاق م ثداحدامرلا نا
 كلذ ريغ رومأ ىفو هتحاسم ىفو هتالص يفو هنول ىف ربلل فااخلا قيقدلاك كلذ لثم

 تن مر كلذ عل داو لطلدق ربأا ناو ثاداح قيفدلا 9 ميز نق يبا دو 4م

 2 3 ءام ان ثداح 4 نيح 9 داو نإلا ف “4 ضخما داعلا ثداحلا

 بطلا ءاملاب هي لح 8 تف أهلا 9 || بارتلا ان يد هد ١ يذلا راخذلا نوكي

 ل 6 راخفلا | اثدحوو امدح ضع اا د ةرأ املا ّك اب هاننوش م ! هن د ع لايسلا

 أهدحو رانلا هيلع اندحو أني كوااخت 02 كصلاو ركذلا دنعو مشلاو قوذلاو سدللاو

 ءايشالا كلتو بطحلا وءايشالا كالت وهراخفلا كلذ ناك نافددحو بارتلاو هدد> وءاملاو

 نع تابكْرملا اقنال دبملاو هللا بيكرت نم رخ لاو دايعلا سيكرت نماهذخا لإ

 ءاملا َكِلذو بارتلا كلذ سيل راخفلا نأ اومز ناف ناسنا وأ هبلقت حبرلا تناك ءاوسو

 وبي يل مهسأيق ا هدا ةصيخالا ميك 8 كلذ لثم اولاقو رانلا كالتو

 ول هنأ اوهتزو قيقدلا ريغ نيجغلاو ةدعاقلا ريغ مئاقلا نأ معز ناف هاجوملا ىبأ باوجت

 4 بلا ينصت هتئمه قنامس> ثدحو 7 حصلا لطب 0 2 : ةيلاناكلذ له 01 1

 ريصل 0 ريص) 6 امقد ريصل 2 “ ايوس ريصت نأ ىل 1 قاف عبدأب تعهاف اذا 0 0 :

 ةلالملا نال 1 نيل ًاضنأ دوعل منالقو نار دوعل م البزو 57 دوعلا 7 :ةزمخ 10

 باحأ لاقام الا لولا سيلف ( هاجهملا:وبأ لاقو ) امدو ا دوعيق هلك أت مهلا نم ١

 ضانعالا نا ا انيلط ضرت رتعا نانا قسما 5 7 اذهل لو 33 ا 0

 تالذ ىل ىذلا م مهدت ىذلا ءزذلا أهم 00 ءا ول نك“ 7 0 0 2 را 2

 هيل وج ل اصاأ ف 3 ءأ ومذلاو لا ءاوهر املا ع 1 بهملاو فج 28 * قرمدت>ا| اذاذ امن 2 5

 رثك |١ هأ رب ل انلاو بالّشالا 0 لودعلا ديح راوخ قير ميش وهو قيقر 9 '

 ةيداحلا ضاىعالا كلت نالطا اهؤافطناو ليحتسملا ءاوهلا كلذ ىه اما نظل 0
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 ف ريغ شيمي ناويملا نم ائيش نأ متز نمو لاق مد نم ولخال ناسذالا فوج نا انيقب

 ْ لوقىفقثاقحلا مفديو عئابطلا راكناب لوش لأ هيلع بجاوف مدلا هبشل 'ىد وأ مدلا

 بأب كلذو مشلاو ءاذ_ُهلاو سملاو كاردالا ينو جيلا ديربتو رانلا نيخسن ىف مهج

 و مذ ناسنالا يف نوكي ناب الإ حاصيال ديح وتلا نأ هز نمو تالاهملا يف رخآ

 ىلع لد دقف كاردالا بجوبال ميحصلا رسعبلاو ق 0 بج ونال رانلا نوكت نأب

 اندجو (قاحساوبأ لاقو 0 و ىيذكتلا ةءاغ ىف وأ ةوابغلاو صقتلا ةناغ يف هنأ

 قوام بكر ىتلا هتاعومو اهلع ىنب ىتلاهناكرأ قرفتو هئازجأ لالحتا دنع بامملا

 .اندجوو انوص ءاملل اند- جدو 0 رح رانلل اندجوو دامرو ءامو ناخدو ران ميرا

 لئاسلا ءايلل ااد_جوو انما الو يلع دام إل سو و ارو اونو اعل ناكل

 ”ال نه كيكو نتانحأ اذ ةاندندو ماه هنانمصأ ىزرم فينخإو: لكا نم

 كري و 00 م كر هنا انمعز انفصو ام ىلع ىكر نالا اندجوو

 - هقح هيطعبو سايقلا فرعي ال ماكنا ناك اذاف ( ق>-١ وأ لاق) تادرفملا ن

 ءاملا يف همزلبو كلذ لدثم ا ىف همزلب هاف دوعملاب كتحا ني> دوعلا نأ ىأرف

 7 لهاجامإ ورذالاو ءاملاو ناخدلا ىف هلوق لثم دامرلا ىف لاق ساق ناو كلذ لدم لئاسلا
 ' رانلا دجو هلال دوملا يف تناك رانلا نوكت نأ ركنأ امنا هنا متز ناو ميحتم امإو

 - نأ متزيلف ناخدلا كلذكو رينصلا يف ريبكلا نوكي نأ زوجي الو دوملا نم مظعأ
 1 لاَ اما هناو ءاوس أمسملأ هز ناف طفنلا يفو تبزلا فو سطحلا ىف نكي مل ناخدلا

 سملف ناخدلاو راذلا لدي ن< نع ىذلا عسست ن نكي بام لا كالذ لدن 3 كلدب

 0 رجالاو اح [كشلا ررس 5 8 3 39 دا نما 0 ان 1 ىنيش

 3 نود ناسالا ف مدلا قوق“ ر نان 1 سدلو هيا 51 رجالا يف نينماك

 1 ١ نوكيالامالا كالد نب كس ناىنت 3 لودر 1 'نوكو مسمسلا ىنهدلا

 2526 ساوح نع باغام لك يف راك الا اذه اورد ادق مو فيكف نيملا ىف هعسسل مسجلا

 ١ "قلك ضارعالا ْف لا 5 نأ ىلا كدب دوعل ىّتح ماسج الأب ةرايسسملا ماسجالا نم

 لوو موف اوساق نافذ لاق ريصلا ةراىمو ءاملا ةيودعو ل 2ك اكوالخوا ل ااا هصوج
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 ىفو ضرالا ىف نال ةئيضم اهدجن لو ةراح هناطيحو هاوهو هضرأ اندجو نونالا
 دقو ءايض اهف سيلو اكب اشتم الخادنو ريك ادي نطرالا سال دق ئذلا ىداملا

 اهجيهف سبالم نم ءايض كانه نكي مو اهربظاف ةرارملا كلت جيه رانلا رح ناك
 كيذلف هناكم نم هزرأو هموم نم هلازاف ”رملب نما لصتا 5 اهريظنو |

 ( قاحس دا.وبأ متذو )5 ةئدتم اهادجت مو ةراح اهاوعوا تاطدحو كوالا ضررا اة

 كلذ 2 م مزاي هنال تاهملا فالتخا را ةروحلاو رجلا يف نأ ىلع ليلدلا نأ

 نا همزإ كلذ لاق . نمو ثيز نوت .زلا يف الو نهد مسمسلا يف سبل نأ متي 0

 0 نيب سيلا ناكو طرشلا دنع قاخ اما مدلانأو مد نا الا يف سبل نأ لوقت

 0 و اقادمال نأ ب هولا واخ ابفلاو سهوا رم ريصلا نوكي نأ

 تدزللو ناضرع ةرارملاو ةوالملا نأ معازلا معز ناو قزفارصتا نأ 00 نوتزااو

 نامعط امهو لألا ةضومحو لس.لا ةوالح 0 كلذ لاق نم مرا سوح ل الئاو

 ةرفصو رفصعلاة رخو جاثلا ضاي و حيسلا داوس نا 0 |.مناولا ىف كلذ لثم همزل

 ريغ ةلباقملاو ةئساءملا تناك ناو ناسنالا ةيؤر دنع ثدحل امنا لقبلا ةضخو بهذلا ٠

 قو هنا يحل ملا نول ىف ماكتلا كلذ ساق اذاف (لاق) سهاوما كلت ىف نيلمأع

 ه«تءالصو هيواخر يف لاق م هنزو لغو هتفخ ىو هتعار دعل هيروطو ةضرعو هلوط ٠ ظ

 اهودجو ناو ء'م امف سيل ةيرقلا نآاو<ز نذلب قطو تالاهملا بأب يف لخد دف ا

 2 و س.شلا ىف اولودءاف كالذكو اهطابر لح دنع قاف امناو ةدكؤه ةليقت سمللاب |

 ىلا عاطةنالا نع بره ._:رف لاق مراصدأ ن را لايرشاو 0 وكلاو

 هتنارانا هنزكو ةلعم ايل برص نو هلع ديما هر نورك ىذل' ناك تالامملا 1

 ف ردإ هلا د ه2 ح توةساف رب يف طمس 06-2 حر نع قعر ظ

 ونأ 0 بهذ 2 7 َِرس ءاح فلا مو ك4 ب 12 باهذ ن نع 54 2 هيجلا 1
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 مر
 مو هاوكو هلا ىلعو "ا لس هللا ىلبصو

 ' اهرادقأ غابمو 5 نارينو مجعلاو ل نارين ىف لوقلا مات ءزجلا اده ىف دم

 00 ازكي امو اموسقعاعم نوكي امو ارحم اهم نوكت امو ةلذم لك لها دنع

 ظ | انوا لولا فيك واه هوج ل نعءو اممديو اه رايخالاب اذن 0 وحرم كلدب

 ظ ' ىلع موك نعو اهروبظ ىلبق نيملا ةدوجوم تناكدق رانلا تناكنإ اهرورظو
 . ةلاحتسا ىفو ةنماكر يغ تناكنا اهنيع ثودح ىفو ةلخادملا ىلع مأ كلذ ناكة رواجا

 1١ | لخألا تبلت ىف ةجحلا تناكو ةزئاج ةلاختسالا تناك نإ اربج دوملاو ال يتوملا

 نه ربظي ىذلا ررششلا فو رج_كلا نم ربظي ىذلا مارضلا ىف لوقلا فيك و ةحيص
 7 فالتخاالمأ امعئابط يفرارمثلا فاتح لهو اهنةيققح ىف رانلا نول ىف لوتلا امو رجملا

 لع وأ[ دمو امج راغ فالتخا ردق ىلع افالتخا نوكي ما اهرهأوج ميمج نيد

  وبالاق ) قاحساىبا لوقب هدبإتو هللا مس ادنو اه>يهو اهاقال ام فالتخا ردق

 نيخستلاو قارحالا امئاف تنخسو تقر > | اولاق اذاف ءايضلاو ق رحال مسا رانلا ( قاحسإ

 ا ومحل نأ مزو ءايضلا نود را وهو نيلخادتملا تفلت ندع 4

 0 0 1 فئاوم دوعصلا ىلع امبفاذنا نكي ملو اناتخا امعاو

 5 مرو لولا ءْر ناكو' هبح هبحاص قوق امهدحأ راص ناكم ىلا ىولمعلا ماعلا نم

 : را راناأنم اذا انرص امنا نحو لاق ىلإ الو درفنا اذا ولمي يذلا وه ءايضلا ناف



 يح ظحاملا رحمن نب ورم ناهع ىبأل

 0- هبرحخ مومو ةئس قوتنملا 6

 هز :
 2- وه باتكلا أدهو

18 > 
 ا ا ب

 2 27 احح

 00007771 5 نقيم اتكون اع
 1 1و 1



 رم 5
 , و هفيج

  7 1١1ئذ الز شاوفلاو راّرسلاو سجرطلاو قبلا ىف : 5 :

 ١ توبكشنملا يف لوقلا با

 ظ لحتلاف > 5

 0 دارقلا ىف لوقلا > و٠

 1 ىراجلا» ١ م نع
 1 ظ زملاو نأضلا ىف لوقلا م

 0 زعاملا ىف باي 4١
 1 _  عدافضلا يف لوقلا 6٠؟

 1 5 ران الا نم عدافضلا ىف ءاج ام ركذ 6٠ه
 عيسلاوةميهبلاو ناسذالا نيب قرفلا ٠١ه

 اطقلا يف لوقلا

 ثرداحأو زاعشا م رداون رك ذ ٠
' 14 
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 ] ظ



 ؛ 9
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